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L A borszkai majális. 

Margitvára a Duna mentén feküdt és a Merse-
házyak kastélyán kívül csupán néhány viskó hú¬ 
zódott meg a parton. Aranymosó parasztok lak¬ 
tak ott, a kik még Mária Terézia királynőtől 
kaptak engedelmet, hogy a Dunából aranyat 
halásszanak, midőn a kegyes királynő Margit-
várott mulatott. 

A kastélyt kívül lőrések és bástyák védték, a 
felvonóhídnak ugyanazon szerkezete volt, mint 
Zsigmond király idejében és a Merseházy grófok 
mindig passziójukat lelték abban, hogy a cse¬ 
lédség — a vár népe — középkorias öltözetben 
szolgáljon a kastélyban. 

Bár csak évente egyszer szokott lenni vadá¬ 
szat a kastélyt körülvevő rengetegben, a vár¬ 
nagy minden este felvonta a hidat és a kapus 
ilyenkor megfújta a kürtöt, holott ezt nem igen 
hallotta más. mint a szarvasok. 

A legközelebbi plébániáról néha eljött a pap 
és misét mondott a kastély kápolnájában az el¬ 
halt Merseházynkért, valamint a várnép áhítatá¬ 
nak öregbítésére. 

A szobákat állandóan szellőztették, télen fű-
^ötték, mintha mindig közelegne az uraság és 
a szobalányok és inasok mindennap takarítot¬ 
tak. Letörölték a képek aranyrámáit és a piros 
szőnyeget kiporolták a lépcsőházban. 

Semmi nagyobb előkészületet nem okozott 
tehát Milfay Olivér megérkezése, a ki Merse¬ 
házy gróftól engedelmet kapott arra, hogy 
hátralevő életét a margitvári kastélyban nyu¬ 
galomban és békében eltölthesse. 

Poroszkai uram, - - a kinek már a szépapja 
is várnagy volt Margit váró tt, - - elmagyarázta 
a vendégnek a keleti és délre fekvő szobák 
előnyét, hátrányát. Leginkább az úgynevezett 
Mária-Terézia lakosztályt ajánlotta ügyeimébe, 
a hol a nagy királynő egy éjszaka meghált. Az 
ágy és a bútorok ugyanazok, a piros selyem¬ 
mel behúzott falról rózsaszinű arczczal, fehér 
parókával, virágos szoknyában nézegetett alá a 
császárné, míg szemben vele az ifjú József csá¬ 
szár keskeny arcza figyelte a látogatót. 

A széles diófaágyat megtapogatta Milfay Oli¬ 
vér, a karosszékeket kipróbálta és a kopott ara-
nyozású fürdőkádat szemügyre vette. 

- Igen, itt megmaradhatok, — mondta egy-
kedvűen. 

A kandallóban, a melyet egy márványból fa¬ 
ragott szarvasvadászat díszített, nagy lánggal 
égett a margitvári uradalom fája. Míg az éjjeli¬ 
szekrényen, a rózsaszinű gyertyák mellett még 
ott feküdt ama könyvecske, a mit a királynő 
elalvás előtt olvasgatott. 

Milfay a kezébe vette a könyvet, német ver¬ 
sek voltak benne, irta D. Augustiner. A czím-
lapon virágos koszorúban hempergő kövér an¬ 
gyalkák, a koszorú közepén egy meztelen telt 
asszonyi váll. A fejből csak a hajfürtök, a ké¬ 
zen karperecz és a karkötőben kis amulett, igen 
apró, alig látható M. T. betűkkel. Milfay, bár 
nem volt költő, kitalálhatta, hogy D. Augustiner 
a nagy királynőnek hódolt e verseskönyvben. 

Pengősarkantyús, pirosruhás, leventeképű hu¬ 
szár lépett be. 

- Ez János, — mondta a várnagy. 
A huszár összeütötte a sarkantyúját. 

- Meltóságos úr, parancsát várom. 
Milfay legyintett. 

- Semmi sem kell. 
A várnagy még megtanította arra a vendé¬ 

get, hogyan lehet az ágyból csengetni a föld¬ 
szinten levő cselédségnek, aztán mély meghaj-
lással elköszönt. 

A villamos csillárok a három szobában ra¬ 
gyogva égtek és Milfay sétálni kezdett a piros 
szőnyegen. 

Valamikor kastélyban pillantotta megőmaga is 
a napvilágot. Kamarás volt, úr volt, a míg a lovak 
meg a kártya koldusbotra nem juttatták. Alig 
múlott el negyven esztendős, már fulladozott 

az adósságoktól. Már régen agyonlőtte volna 
magát, de nem volt hozzá elég rusz kedve soha¬ 
sem. Mindig reménykedett, hogy majd csak se¬ 
gítségére siet valamely láthatatlan kéz. Vagy 
unott egykedvűséggel tűrte a pénztelenséget és 
a pénztelenséggel járó megaláztatásokat. Merse¬ 
házy ajánlatát elfogadta, mert már a szállása is 
veszedelemben forgott Bécsben és magában szá-
mítgatta a napokat, mikor költözik ki a Práter 
lombos fái alá. 

- Mit fogok én itt csinálni ? - - kérdezte 
magában, midőn levetette magát egy karos¬ 
székbe. 

Búbánatosan nézett körül a fejedelmi búto¬ 
rokon, majd kinyitotta az ablakot és kikönyö¬ 
költ n, kora tavaszi estébe. Körül a rengeteg, a 
fákon túl a Duna búsan csillogott és a kastély¬ 
ban és kastély körül olyan csend volt, mintha 
mindenki meghalt volna. 

Csengetett a huszárjának. 
A jóképű legény eleven léptekkel termett 

előtte. 
- János, vacsorázni akarok. 
- Igenis. Már terítettünk az ebédlőben. Tes¬ 

sék parancsolni! 
Kitárta az ajtót és a lámpásoktól ragyogó 

folyosón át az ebédlőbe vezette a vendéget. 
Az ebédlő olyan magos volt, mint egy temp¬ 

lom. Körül a falakon régen elmúlt urak ker¬ 
gették a rókát vngy íizték a szarvasgimet. Amott 
egy fátyolos kalnpú amazon repül át a sövé¬ 
nyen kopói után. Itt kelevézzel állnak szembe 
a fekete medvével. 

Az asztal csillogott az ezüsttől. Középen pi¬ 
ros rózsák, az ajtó nesztelenül nyílott és sárga¬ 
csizmás fiatal inasok hozták a vacsorát. A hu¬ 
szár a boros edénynyel a vendég háta mögött 
foglalt helyet. 

Olivér cgykedvűen ivott-evett. Egy őszfejű 
kulcsár bőrkötéses könyvben nyújtotta át a bo¬ 
rok jegyzékét. Poroszkai, a várnagy szivaros-
dobozokkal megrakodva jött be az ajtón, egy 
apródruhás fiú csibukot és dohányt hozott. 
Mind nesztelenül jöttek, és nesztelenül távoz¬ 
tak, mint a mesebeli dsinnek. Milfay Olivér¬ 
nek valóban nem lehetett olyan kívánsága, a 
mit látszólag ne teljesítettek volna. 

Éjfélre járhatott, a mikor a szobájába tért. 
A míg a huszár vetkeztette, az ágy előtt a sző¬ 
nyegen asszonyi kontyból való vas hajtűt fede¬ 
zett fel. 

Csak egy rongyos kis hajtü volt, Milfay Oli¬ 
vér mégis felvette, kezében megforgatta és va¬ 
lami babonás gondolattal a párnája alá tette. 

A míg a nagyon széles ágyban elnyújtózko¬ 
dott, félig lehunyt szemmel arra gondolt, hogy 
a haj tűt még a szép királyné felejtette el, tehát 
véle fog álmodni az éjszaka. 

Pedig magában egészen pontosan tudta, hogy 
a hajtű senki másé nem lehetett, mint az ágyat 
vető szobaleányé. 

gedhetem magamnak ezt a lukszust», - - e z 
volt a véleménye. 

A legjobb lovakat tartotta istállójában, de 
a lóversenyt megvetette. «En nem tartok ér¬ 
demesnek senkit, hogy vele versenyezzek», -
mondta vállat vonva. 

Merseházy Miklós zseni volt. 
Semmi más csupán: zseni. Mert az akart 

lenni. Még a grófi czímet is elhagyta a neve 
mellől, legjobban szerette M. M.-nek írni a 
nevét, s mert hisz azt mindenkinek köteles¬ 
sége tudni, hogy a két szürke betű őt jelenti. 

Eiatal korában fehér nadrágban és kék 
frakkban járt, szerette az aranycsikos haris¬ 
nyát félczipője felett, - - holott ez már az ő 
fiatalkorában sem volt divat. Á la Eomantique 
nevű hajviselete volt és költeményt csak azért 
nem irt, mert lenézte azt a munkát, a mely 
tollal és papirossal dolgozik. «A szívnek és az 
elmének kell érezni a költeményt, - - mi köze 
ahhoz más embernek, hogy én mit gondolok 
és érzek?» — mondta, miután a legszebb ver¬ 
seket elgondolta. 

Négy-öt nyelven teljesen folyékonyán, de 
állandóan magyarul szólott, még Parisban is. 
«Olyan gazdag ember vagyok, hogy megen-

Két vasúti állomás is volt a birtokán, de 
kedvencz szokása volt a gyorsvonatot az őr¬ 
háznál megállíttatni. «Megfizetem», — mondta. 

A nőkkel temérdek baja volt életében, mert 
megvetette a nőket. 

Színházat tartott a székvárosban, de a szí¬ 
nésznőknek nem volt szabad vele kaczérkodni. 
Egyáltalában tilos volt a kaczérkodás. 

Parisban vagy Moszkvában hideg tekintet¬ 
tel fogadta a legelső dámák hizelkedését és 
nem indult meg a legszebb tánczosnői pi-
rouetten sem, ha az neki volt szánva. 

Ellenben ismeretlenül és rejtőzködve igen 
sokat mászkált kis nevelőnők vagy polgár-kis¬ 
asszonyok után. Álnév alatt bemutatkozni 
a nőknek, a rendes szokása volt. Olykor 
pazarló az őrületig, máskor fukar, mint egy 
uzsorás. Húsz kalapos volt Bécsben egymás 
mellett, a mely boltokat ő rendeztette be külön¬ 
böző kalapos kisasszonyoknak. Ellenben egy 
szegény kis tanítónő, a kit szégyenbe ejtett, 
a Dunába ugrott és Merseházy Miklós évekig 
könnyezve gondolt a leányra. «Ha tudtam 
volna, hogy ennyire tisztességes - - feleségül 
vettem volna.» 

Majd a czirkusz világába lépett és nagyon 
tisztelte azokat a nőket, a kik a trapézon biz¬ 
tosan dolgoztak. Buscheller Helén angol lovar-
művésznő kedveért Kievtől Irkutzkig utazott 
egy nyáron. Töm, Tim és Tam sodronymű-
véíiüket a, csallóközi kastélyában hetekig ven¬ 
dégül látta. Ebben az időben az volt a meg¬ 
győződése, hogy csupán azok a nők érnek 
valamit, a kik a vágtató paripa hátáról ke¬ 
resztül ugranak az abroncson, vagy legalább 
is tiz ölnyi magasban a kötélhiután mutat¬ 
koznak. Majd Pétervárott ví tőr-pár baj a volt a 
franczia attaséval líos'de Nil Excentrique tár¬ 
latán szoknyácskájáért és szerencsés megme¬ 
nekülése emlékére nagyobb összeget helyezett 
el alapítványképen a Dér Artist czímü lapnál 
szerencsétlenül járt czirkuszi művésznők se¬ 
gélyezésére. És visszaköltözött a nagy Duna 
mellé, halászott, vadászott, hosszúszáru csiz¬ 
mában járt és a régi Vasárnapi Újság bekö¬ 
tött évfolyamait lapozgatta. A gólya, mely 
fészkén kelepeit a kis parasztház tetején, min¬ 
dig elandalította és alkonyattal Favérrel, az 
öreg aranymosó paraszttal hosszan elbeszélge¬ 
tett a folyó lilaszinű partjain. Sűrű fekete sza¬ 
káll övezte napbarnított arczát, horgas orrátal, 
tollas fövegében igen hasonlított honfoglaló 
őséhez. Zömök lett, holott azelőtt karcsú frakk-
pan úgy repült a bálteremben, mint egy jogász. 
Erejét fiatal fákon próbálgatta, a melyeket tö-
vestől kicsavart, ha rósz éjszakája volt. Talán 
ugyanezért gondolta a pozsonyi grófné, Se-
resdy Ilona asszony, hogy itt volna az ideje 
annak, hogy Miklós gróf régi álmát valóra 
váltsa: feleségül vegye az ő Pálma leányát. 
Pálma komtesz ugyanis már tizenhat esztendős 
kora óta várt egy pozsonyi régi házban Miklós 
grófra, az esztendők elrepültek, mint szálló 
madarak, de a reménység egy perczig -sem 
hagyta el az öreg grófnőt és leányát. Pálma 
grófné az oltárterítőkön kívül csupán Miklós 
grófnak hímzett meglepetésszerű tárgyakat és 
minden héten imádkozott érte a regi temp¬ 
lomban. 

Az öreg grófné tehát finoman stilizált fran¬ 
czia levélben tudakozódott kedves unokaöcscsé-
től, hogy milyenek mostanában az utak a Csalló¬ 
közben, nem áradt-e ki a Duna és érdemes-e 
megnézni a sziget gyönyörű ligeteit, a króni¬ 
kákban emlegetett Magyarország aranykertjét ? 

A gróf tüstént válaszolt. 

A Csallóközben mocsárláz pusztít és az uta¬ 
kat befolyta az áradó Duna. 

Nagyobb biztonság kedvéért csónakon egy 
távoli szigetre vitette magát, a hol csupán egy 
vadászkunyhó állott és napokig vadászott vizi-
madaiakra. Egy tarisznya patront puskázott el, 
a míg haza bátorkodott. 

- Miklós még nem érett ember, — mondta 
Pozsonyban a grófnő lányának és tovább hímez¬ 
ték az oltárterít őket. 

Ugyanekkor Merseházy Miklós is elhatá¬ 
rozta, hogy szakit magányos életevei és bará¬ 
tokat gyűjt maga köré. Hat kastélya volt a kör¬ 
nyéken. Tetőtől talpig berendezve valamennyi, 
csupán a vendégekre vártak a pompás szobák. 
Fiatal korában rendezett is itt országraszóló 
mulatságokat, vadászatokat, hol az osztrák fő-
herczegek parasztlányokkal tánczoltak és vizi 
ünnepélyeket, a hol angol lordok hajtották az 
evezőt, míg a tündéri yachton csengve szólott 
a hajós-zenekar és operai művésznők énekeltek 
a holdsugáros Dunán. Nem vágyódott többé az 
efféle mulatságra. Azt hitte, hogy már mindent 
megpróbált az életben, a mulatsággal jóllakott, 
valami különös, újszerű dolgot kívánt maga 
körül látni. 

Bár zseni volt, sokáig nem jutott semmi az 
eszébe. Régi Jókai-regények unatkozó földes¬ 
uraságai és megcsömörlött nábobjai vetődtek 
minduntalan eszébe, ha azon gondolkozott, 
hogy mivel szórakozhatna magányában? 

Ékkor történt, hogy véleüenségből egy né¬ 
met újság vetődött a kezébe, a hol az «egyve¬ 
leg"-ék között azt olvasta, hogy Bécs mellett, a 
magyar határhoz közel elszegényedett úrihöl¬ 
gyek részére kastélyát átengedte egy Svarczen-
berg herczegnő. A kastélyban már több előkelő 
nevű dáma elfoglalta a részére fentartott lak¬ 
osztályt, a melynek használata azonban örökös 
özvegységet ró a hölgyekre. Miklós gróf nevetve 
csapott a levegőbe, a mi szokása volt, ha zse¬ 
niális gondolata jelentkezett. 

— Ebbe az asszony-kastélyba valóban érde¬ 
mes volna bepillantani! 

De csakhamar eszébe jutott, hogy huszár¬ 
tiszti egyenruhája már nem alkalmas a vise¬ 
letre és az is eszébe jutott, hogy a nők volta¬ 
képen mindig és mindenütt egyformák. Az öre¬ 
gek tele vannak rigolyákkal, a fiatalok csalfa 
szerelemmel, a közepesek . . . azok a legvesze¬ 
delmesebbek. 

- Ellenben mi volna az, ha én meg letört 
gavallérokkal népesíteném be valamelyik kas-

Adj' Isten, mister Edison, how are you? 
Az ön szavának én hiszek vakon. 
Varjú szemét ki sohse vájja varjú ; 
De bár nem volna szellemünk rokon, 
Én mégis esküt mernék tenni raja, 
Hogy ön százötven évig élni fog! 
Lesz jó alvása, étele, ruhája; 
A szikraforrás hozzá nem titok. 

Előteremti mindazt önmagából, 
A mire bármikor szüksége van : 
így lesz ugyának delejáramábul 
Világot gazdagító árfolyam. 
A mije nincs ma, holnap feltalálja ; 
Naphoz hasonló tűz a veleje. 
Mely fényt sugárzik az egész világra, 
De mégse fogy meg izzó ereje. 

Míg messziről bölcsen mosolygva nézi, 
Hogyan kapkodják a sok sugarat, 
Az alkotó lélek nyugodtan érzi, 
Hogy boldogsága csorbátlan marad . . . 
De H babért bár gyenge kéz kötözze, 
Hol a rokonság, a varjú-viszony? 
Az üstökös hol és hogyan jön össze 
A mécsvilággal, mister Edison '? 

télyomat és majálist rendeznék a két kastély 
lakói részére? — gondolta magában. 

Egy darabig restelkedett, hogy Svarczenberg 
herczegnő eszméjét utánozza, de a terv mind¬ 
inkább tetszeni kezdett magányos csónakozásai 
alatt. Az evezőt a vizbe eresztette és képzeleté¬ 
ben feltűntek letört urak, grófok és bárók, sőt a 
nemes herczeg Livinszky, a kik Bécsben vagy 
Budapesten a fogadók előcsarnokaiban min¬ 
dennap megnézik a vidékről érkezett előkelő 
vendégek névsorát és gyakran még felbontat¬ 
lan az útipodgyász, midőn névjegyét már be¬ 
küldte Milfay Olivér kamarás vagy Xypszy ba-
ronett, a kivel hajdanában a rókavadászatnál 
vagy a kaszinói mulatságon oly pompásan mu¬ 
lattunk. Ugyancsak ők azok, a kik az expressz¬ 
vonat érkezése idején a Fehérhermélin-fogadó 
templomszerű előcsarnokában a «Le Figarón-t 
vagy a «Jokey»-t buzgón olvassák, mert mind¬ 
egyiküknek van ismerőse Parisban vagy Ang¬ 
liában, a ki az expressz-vonattal bízvást meg¬ 
érkezhetett. A lóverseny gyepén idegesen fe¬ 
szengenék, de csak ritkán szerencsés a tip, n 
melyet gazdag barátaik fülében elhelyeznek. 
Hisz épen azért hordják hároméves redingotju-
kat, mert a lovak rosszul futottak és a franczia 
kártyában a Dámé mindig férfikisérettel mutat¬ 
kozott. (Herczeg Livinszky nem is jellemzi más¬ 
képen helyzetét, mint e néhány szóval: «az 
utolsó slágert a porosz háború alatt láttam ke¬ 
zemben, de három point-om már évek óta sem 
volt együttvéve." A nagyurak, a kik a kártyá¬ 
hoz épen úgy értenek, mint a lóhoz, természe¬ 
tesen megsajnálják a szerencsétlen herczeget, 
holott önök között lesznek néhányan, a kik egy 
forinttal sem honorálnák Livinszky keservét.) 
Ők — az egykori lendületből végérvényesen ki¬ 
zökkent urak, a kik felkelés után szinte futó¬ 
lépésben viszik a franczia officziánájába kifelé 
ütköző fehér szakállukat, ők azok, a kik az 
öreg virágárus-nőnek kedveskedő szót monda¬ 
nak, midőn esetleg hitelben tűzi kabátjukra a 
szezon virágját, ugyancsak ők járnak a nagy¬ 
operába a felvonás-közök kedvéért, mert a szü¬ 
net alatt a színpadnak hátat lehet fordítani és 
szemügyre lehet venni a páholyokat és az elő¬ 
kelő széksorokat, a miből gyakran hasznosan 
meg lehet állapítani, hogy kik időznek a fő¬ 
városban. Ugyancsak ők azok, a kik a kaszinó 
kártyaszobájában a nyerő háta mögé húzód¬ 
nak, — ha ugyan szivarszámlájuk miait láto¬ 
gathatják a kaszinó termeit. Éjjel szórakozott 
arczczal pillantanak be az előkelő mulató-

EDISON. 
Költő vagyok. Hát innen a rokonság ! 
Nekem a szivem ég, nem az eszem ; 
De az országom ép úgy meseország, 
A hol az élet üdvét keresem. 
A végtelen révébe vágy»közva 
Bolyongok én is, csakhogy más úton ; 
Nagy part felé zeng dalt lelkem kobozza, 
Habár, hogy rzólhoz ér-e, nem tudom. 

Bár a kenyérkét olykor nem találom 
S nem épen kellő a kopott ruhám, 
Kerül az alvás és ellep az álom : 
Csak tiszta hangot ad a furulyám ! 
Ha néha pnskol, szembe vág a zápor, 
Czibálja ócska köntösöm' a szél: 
A míg fölötte ifjú kedv a sátor, 
Pár kurta évig a költő is él! 

Ön rólam azt se tudja még, hogy élek 
És én se láttam eddig önt soha; 
De lelkemet füröszti szellemének 
Egy-egy örök fényt szóró mosolya. 
Bár, mint magam, költ épen úgy a mister, 
Mi két külön világban dolgozunk : 
Mégis hiszem, hogy egyszer ön megismer, 
Hiszem, hogy egyszer majd találkozunk. 

helyek muzsikás éjszakájába és többnyire jó 
viszonyban vannak a Max-szal, a hírhedt gar-
con-nal, a ki néha-néha elárulja, hogy kik mu¬ 
latnak a mulatóhely elzárt szobáiban. Ugyan¬ 
csak ők nzok, a kiknek gazdag barátok körében 
nem ízlik a pezsgő, sem a mulatság, mert ők 
nem a pezfgő kedvéért töltik nz éjszakát. . . 
Mulatni egyedül, kedvükre szoktak, midőn is 
elrejtőznek 11 prilmtikoit rejtett sarkába és szi-
vesen adnak útbaigazítást a kezdő tánczosnő-
nek a góthai almanach titkairól. És az ő ka¬ 
lapjuk gyorsan elkopik, mert gyakran megeme¬ 
lik, míg a körmük ragyogó és kifogástaliin, 
mert a gyorsvonat gyakorta nem az ő szeren¬ 
cséjük előmozdítására fut be a főváros állomá¬ 
sára. Kis kávébázuk is van tán valahol, a hol 
pihenni szoktak - - egymás közölt. Roppant 
ügyesen billiárdoznak és az ecárté-partikat 
s/.tratrgiai alapon játszák. A szivart megropog-
tatják, mielőtt rágyújtanának és irigylik Kar¬ 
csit, a ki egy gazdag öregasszonyt vezet oltár 
elé, a ki ugyan vagyonát nem a legrendesebb 
alnpon gyűjtötte, de "hiszen lehet Mödlingben 
vagy Budán is élni, ha az embernek pénze 
van.» Ugyanebben a kis kávéházban, a hol 
napközben többnyire békés polgárok, boltosok 
és nyugalmazott hivatalnokok isszák kávéjukat, 
éjjel, a «fészek»-nek nevezett oldalhelyisegben 
néha-néha a franczia pezsgőgyárak kitűnően 
ismert palaczkjni is felbukkannak egy-egy sze¬ 
rencsés nap után. Ignz, hogy a pezsgőspalaczkra 
rá van lagasztva egy láthatatlan czédula: «csak 
mértékletesen !», de a visszaemlékezések mégis 
csak megindulnak és ilyenkor elmondja min¬ 
denki élete legszerencsésebb coup-ját. «Izidor», 
a monarchia egyik legrégibb pinczére hátrafont 
kezekkel áll a társaság mögött és szívesen ki¬ 
segíti az urakat a visszaemlékezések alá kerülő 
dátumokban, nevekben, sőt a versenylovak élet¬ 
történetében, mert harmincz év óta nem jelent 
meg olynn ló a monarchia pyöpén, a melyet 
Izidor úgy nem ismert volna, mint a saját gye¬ 
rekét. Csupán a gőgös Milfny Olivér szól néha 
Izidornak : 

- Ne fecsegjen, markor! 
Izidor megelégedetten bólmt, de'búcsihásnál 

már a kabátot felsegítvén Olivérünkre, így szó¬ 
lal meg: 

— Szervusz, tanár úr. 
— Szervusz, Izidor! — felel Milfay, a kit az 

«Aranygolyó»-nál kártyatudománya miatt «ta-
nár úr»-nak neveztek. 

(Folytatása következik.) 

Midőn a köznap országúti népé, 
Mely milliókat milliókra hajt. 
A nagy sepréskor szárazon letépve 
Sodródik össze egy gödörbe majd: 
Ön ifjan tépelo'dik akkor is még 
Lombikba gyűjtött új gondolatán ; 
De ha kigyúlva égnek már az eszmék. 
Jóízűt alszik a munka után. 

Pihenni vágyva elsétál a csendbe. 
Madárzenét les, hangyabolyt tigyel; 
Halálbul új létnek bugyog ki nedve ; 
Gyümölcsbe szárad a virágiügy el; 
Az újhodás csodái sorra jönnek ; " 
Ön eltűnődik a természeten : 
Fülemiledalt penget akkor önnek 
Egy csipkebokron a költészetem. 

Ottan fogok majd önnel állni szemben, 
HoL-szemfödél alatt van a jövő; 
D / bölcsőjében látja már a szellem, 
Az alkotó s az álmokat szövő. 
Sorsával a múlandó rész kibékül, 

,*A nem múló dicső fi l általa, 
A mint együtt repül ki a sötétbül 
A napvilág és a madár dala. 

Régen megyünk mi egy irányba' ketten: 
Távolba rég beszél gondolatom ; 
Szivem, ha porladoz. ütemre-tetten 
Megzendül egy-egy versfonografon. 

A míg kelyhébül az arany levélnek 
Az örök üd-V forrásvizét iszom : 
Lágy ringatású ismeretlen ének. 
Altatja önt el, mister i dison! iyatutzk$ Gyűld-
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EL NEM MÚLÓ HÁLA. 
Irta RÉTHI LAJOS.* 

I. 

Mogorva arczczal, elkeseredett hangulatban 
ballagott ki a megye székvárosából Cserjésdi 
Ábrahám ö kegyelme. Köpenyegét és rókabőr 
tarisznyáját Jnon vitte utána, falujának erdö-
pásztora. 

Jöhetett volna szekérrel is ; de arra volt ki¬ 
látás, hogy a tisztújító közgyűlés több napig 
eltart. Olyankor összecsődiil az egész választé-
közönség minden pereputytyostól: még jó el¬ 
helyezést is nehéz találni a lónak. Közel la¬ 
kott : bejött gyalog, maga után hozatva leg¬ 
szükségesebb holmiját Juonnr.l, a pásztorral, 
a kire költenie sem kellett; elég volt száma ni 
a barin: kenyér és jó darab szalonna, a me¬ 
lyeket otthon tarisznyájába tétetett. 

•Tuon különösnek találta, hogy oly hamar 
térnek vissza, mikor a kenyérből és szalonná¬ 
ból több mint fele megvan: még különösebb¬ 
nek, hogy az elől haladó úr egy szót sem 
szól, csak magában morog néha és mintha a 
fogait is csikorgatná. Megszólalt hát ö. Kíván¬ 
csiskodott, hogv miért mennek haza oly ha¬ 
mar, mikor a többi úr még mind ott maradt. 

- Ott vigye el őket az ördög, mind a há¬ 
nyan vannak! - tört ki az Ábrahám úr el¬ 
fojtott haragja, 

Juon megrázta a hosszú zsíros hajjal borí¬ 
tott fejét. Belátta, hogy valami nagyon nagy 
dolognak kellett történni, a miért Ábrahám úr 
ily rettenetesen megharagudott az egész me¬ 
gyére. Megszólalt megint: 

Bizony bolondok az urak. Elébb bevá¬ 
lasztanak a szép nagy hivatalba, azután ma¬ 
gokra haragítanak. 

Fogd be a szídat; ne ingerelj te is! 
Hát épen a, hogy nem választottak be; ki¬ 
hagytak csúfosan. Egy tejes szájú kölyköt ül¬ 
tettek helyembe, a kinek apja és egész atyati-
siigii össze-vissza házalta a vármegyét. Hogy 
törné ki őket a száraz nyavalya! 

Juon fölemelte a fejét és vógigmérte tekin¬ 
tetével a dühösködő embert. Eszébe jutott, 
hogy neki is van egy és imis visszafizet ni 
valója. 

- Tehát nem vagy többé segéd a szolga-
biró mellett ? 

Mondtam már, hogy nem. 
Egyéb hivatalod sincs? 
Mi az ördög volna? 
Xo hát «jes kopenyágli) Itt van a köpe¬ 

nyeged, vigyed. 
Lecsapta hirtelen a köpenyeget és a tarisz¬ 

nyát az út közepére és keresztbe vágott a me¬ 
zőn az erdő felé, a hol kunyhója állt. 

IL 
Auiska, a ház mindenese, nem tudta, mek¬ 

korára nyissa a szemét, mikor az úr oly vá¬ 
ratlanul betoppant. Poros volt, izzadt és dü¬ 
hös. Maga czipelte a nagy kopenyeget és tarisz¬ 
nyát s mérgesen ledobta egy sarokba. 

Talán beteg? - kérdezt.-. 
Hallgass ! Készítsd a vacsorát! 
Pedig el akartam mondani, hogy itt járt 

a zsidó e.* f.zt igértt;, hogy letörli az összes 
tartozásunkat, ha az ő javára igazítja el a 
felvégi Péterrel való dolgát. 

Fogd be a szádat és láss a munkád 
után ! 

Ember ilyet nem látotl, - - gondolta és 
félszóval mondotta is Aniska, a mint a konyha 
felé távozott. - Máskor a tisztujításról csak 
ötödik-hatodik nap szokott hazajőni. Kimulat¬ 
ták, kiáldomásozták magokat s olyan jó kedve 
volt, hogy őt is megölelte, még meg is for¬ 
gatta. Most: már a második nap estéjén itt 
van és úgy morog, hogy el lehetne adni medve 
helyett. 

Az este még csak eltelt valahogy. Ábrahám 
úr keveset evett és épen nem beszélt. Még csak 

* Ez elbeszélés írója. Itétlti Lajos, a napokban hunyt 
el. Régi, derék Írónk volt, a hetvenes években bel-
munkatársa is lapunknak. Később ugyan hivatalos el¬ 
foglaltsága Hunyadrnegye tanfelügyelője volt 
elvonta az irodalomtól, de idönkint mégis fől-fólkereste 
lapunkat érdekes elbeszéléseivel, visszaemlékezéseivel. 
Ezt a novellát, melynek halála most szomorú aktuali¬ 
tást szerez, kevéssel halála előtt küldte szerkesztő¬ 
ségünknek. 

tehénről, lóról, disznóról, majorságról sem kér¬ 
dezte ki háza gondviselőjét. Hamar bevonult 
a szobájába és Aniska sokáig hallotta, hogy 
hol soliajtozik, hol mérgeseit dörmög ma¬ 
ga bán. 

Juon pedig hazulról egyenesen a korcsmába 
ment és sietett elbeszélni a nagy esemém l. 
hogy Ábrahám unit kihagyták a hivatalából. 
Kitették, elkergették, maguk között meg nem 
tűrték. 

Heggel már tudta mindenki és tovább ad-
i'ák, tóditották, okát keresgették. 

Szegény Ábrahám nügy lármán1., káromko¬ 
dásra ébrcdttt. A mint kitekintett, látta, hogy 
egy süldő malacz az övéi közül átbújt a rósz 
kerítésen a szomszéd kertjébe. Azt ütlegeli a 
szomszéd és szidalmazza csúnya szavakkal 
még a gazdáját is. Máskor hasonló esetben 
szépen hazatereit" a kártevő állatot s maga 
foltozgatta a rÁsl, habár az Ábrahám úr kerí¬ 
tésén tátongott. Xincs tekintély többé. Fejére 
ütnek a bukott embernek. 

Aniska sem sokáig váratott magára, hanem 
b.-illított minden engedelemkérés nélkül Ide-
oda tett-vett holmit, de a közben folyvást 
beszélt. 

Mondhatom, s/épen vagyunk! Azért szol¬ 
gáltam én magát tizenöt esztendőn keresztül 
igaz becsülettel, hogy vénségemre ilyen csúffá 
tegyen? Ne féljen, nem kopik el a küszöbe a 

• ki- és bejáróktól. Engem sem keresnek fel le¬ 
vett kalappal, szép beszéddel, szíves ajándék¬ 
kal : hogy magánál jó szót tegyek érettök. 
Csak tudnám hirtelen, merre menjek, ebbe' a 
szent minutába' itt hagynám, mintha hírét 
sem hallottam volna. 

Ábrahám úr dorgálta is, csitítgatta is Anis-
kát; de annak a szája be nem állott. Talán 
estig sem leti volna vége a hánykolódó beszéd¬ 
nek, ha egész váratlanul, minden kopogtatás 
nélkül fel nem nyílik az ajtó. A drusza, Ábra¬ 
hám zsidó rontott be kihívó pofával. Még a 
kalapját is csak a küszöbön belül vette le. 

Na, hát hogy' leszünk azzal a tartozás¬ 
sal? Persze, a szegény zsidó csak törje magát 
a munkában éjjel-nappal, hogy az ilyen maga¬ 
fajta talmi uraságnak a poczakját hizlalja ! 

Xekt-rí is jobb lett volna, szerencsétlen zsidó, 
ha az ágyadból sem bújsz ki ezen a napon ! A mi 
keserűséget a vármegye, Juon, a szomszéd és 
Aniska felhalmoztak az Ábrahám úr lelkében, 
az mind a te pofádra és hátadra került. Áj-váj, 
hogy tánczolt a mogyorófa a vállai között! 
Még az ajtó kilincsét sem tudta megtalálni a 
nagy ugrándozás közben. Mikor aztán a kö-
nyörületes Aniska ajtót tárt előtte, Ábrahám 
úr egy alapos rúgással tanította repülésre. 

Akkor kifújta magát az albúsult magyar és 
úgy érezte, hogy könnyített lelkén ezzel a ki¬ 
töréssel. Vette a puskáját és indult a mező 
felé. Aniskának arra a kérdésére, hogy hány 
órára legyen készen az ebéddel, nem is vála¬ 
szolt. Útközben találkozott két-három ember¬ 
rel ; de előre elfordult tőlük, mert föltette, 
hogy tisztességgel nem is köszöntének. , , r 

III. —*•; 

Harmadnap délelőtt az alispán előszobájá¬ 
ban várakozott Cserjésdi Ábrahám. Hogy hol 
töltött két napot és két éjszakát, azt meg 
tudnák mondani a mezők és erdők madarai, 
a melyek fölrebbentek előtte, - - és a szén¬ 
égetők, a kiknek kunyhójában húzta át az 
első éjjelt, - - meg a szomszéd falu jegyzője, 
a ki második éjjelre fogadta szállásába régi 
főnökét. 

A hatalmas alispán nagyon hidegen fogadta. 
Föl és alá járkált a szobában, míg ő állva 
maradott. Látszott, hogy mentői rövidebben 
akar végezni vele. 

- Sajnálom az esetet, édes barátom, d 
most már nem lehet segíteni rajta. Maga ner 
első, nem is utolsó, a kivel ilyesmi történik. 
Most már csak azt tanácsolom, hogy keressen 
valamely más foglalkozást; vagy feküdjék neki 
egész erővel a gazdaságának s hozza be úgy, 
a mit a fizetésben veszített. 

Nem a fizetés elvesztése bánt engem, 
nagyságos uram! Birtokom eltart halálomig, 
ha feléje sem nézek is a munkának. Az sem 
baj, ha egészen felélem, mert úgy sincs, kire 
hagynom. Családot nem alapítottam; most 
már késő is volna. Valami távoli rokonaim 

élnek a hatodik vármegyében; de ők sem ér¬ 
deklődnek irántam, én sem töröm magam utá-
nok. Csupán az volt a vágyam, hogy régi állá¬ 
somban, régi tekintélyemben éljem át hátra¬ 
levő éveimet; aztán örökölt birtokomat, lehe¬ 
tőleg gyarapítva is, érintetlenül hagyományoz¬ 
zam valamely arra érdemes magyar családnak. 

Az alispán fülét megütötte ez a szó, mert 
hires volt örökség-haj hászásáról. Csak nem¬ 
régiben is egy özvegy nemes asszonynyal ké¬ 
szíttetett végrendeletet a maga javára, sok sze¬ 
gény atyafi hopponhagyásával. Leült és Ábra¬ 
hámot is üléssel kínálta. Beszélgetésbe bocsát¬ 
kozott vele és töviről hegyire kikérdezte bir¬ 
tokának nagysága, termőképessége, értéke felől. 
Aztán azzal bocsátotta el, hogy délután jöjjön 
vissza. Addig megbeszéli a dolgot a főispán¬ 
nal s igazán örülne, ha ilyen derék embernek 
a kívánsága teljesíthető volna. De nehéz, fe¬ 
lette nehéz. 

Otthon pedig Aniska nem tudott hová lenni 
a nyughatatlanságtól. Mi történhetett a gaz¬ 
dájával? Kétséget nem szenved, hogy vagy vi¬ 
lággá bujdosott, vagy elemésztette magát. És 
ebben ő is hibás, felette hibás. Az ő köteles¬ 
sége az lett volna, hogy vigasztalja, mikor 
mások ligy megkeserítették; de ő a helyett 
még tetézte a nagy keserűséget. Oh, csak az 
Isten megbocsátaná eltévelyedését! Oh, csak 
alkalma nyílnék, hogy valaha jóvátegye! 

Az emberek mind többen gyülekeztek a ház 
körül és tudakozták, hogy mikor ment el, 
merre ment, mit mondott, mit vitt magával. 
Most mindenki tudott valami jót mondani róla. 
Erősen megítélték a vármegye urait, a mórt 
ezzel a jó emberrel ilyen csúnyán bántak. 

A mint épen azon tanakodtak, hogy neki 
kellene indulni az erdőnek, mezőnek az elbuj¬ 
dosott nyomai feltalálására:, egyszerre csengés-
bongás hallatszik a falu vége felől. 

Alig volt idejök megfordulni és kalapjaikat 
lekapni, már odaérkezett egy fényes hintő, tűr 
zes lovakkal, egyenruhás kocsissál és a vár¬ 
megye zsinóros huszárjával. A hintóban pedig 
Ábrahám úr terpeszkedett nagy megelégedés¬ 
sel. Be sem fordult addig, a míg a bírót oda 
nem szólította és keményen le néni szidta, a 
mért a falu végén levő új hiduak •két-g«í«at-
dája rövidebb a többinél. 

Aniska fenhangon hálálkodott az Isten jó¬ 
ságáért, mely az igaz embert így megsegítette. 
A szomszéd gyorsan hozzáfogott a kerítésen 
levő rés betöméséhez. A tömeg között álldo¬ 
gáló zsidó addig integetett Aniskának, a míg 
hozzá fért; akkor aztán czukrot, kávét, olajos 
keszkenőt Ígért, ha kiengeszteli az urat azért 
a múltkori kis tréfáért. Juon nem mert sze¬ 
mélyesen jönni, csak izenet útján adta tudtul, 
hogy elviszi a köpeny eget akármikor akár-
hová. Az egész nagy fordulatnak egyszerű a 
magyarázatja. Az alispán meggyőz a- a főis¬ 
pánt, hogy a tapasztalatlan kezdő segédszolga-
birót nem lehet külső szolgálatra bocsátani. 
Berendelik a központba és az állásban helyet¬ 
tesítik a régi, kipróbált embert. Az aztán az 
ő dolguk, hogy a közelebbi közgyűlés meg is 
válassza. 

IV. 

Cserjésdi Ábrahámnak jó dolga lett ettől 
kezdve. Ha a városban járt, mindenkor terí¬ 
tettek számára az alispáni asztalnál. Meg nem 
engedték volna, hogy másutt, vagy épen szál¬ 
lodában étkezzék vagy háljon. Ellene panasz¬ 
kodni senki sem mert, sőt széles körökben 
keresték a jóindulatát. 

Helyzetének előnyét ő is meg tudta becsülni. 
Az alispánná konyhájára gyakran czipelt Joun 
a rókabőrös tarisznyával vagy átalvetővel friss 
vajat, tojást, szopós malaczot, korai bárányt, 
kövér libát, Ízletes gyümölcsöket. A mi jó és 
finom a környéken feltalálható volt. Hiszen 
van ott minden bőviben, de mégis jól esik a 
változatosság és megemlékezés. 

Néhány év múlva azonban Ábrahám úr gyen¬ 
gélkedni kezdett, majd ágyba esett és állapota 
egyre súlyosabbá vált. A jóságos alispán -
a ki nem mindenkihez volt ilyen jóságos 
saját fogatán küldözgette hozzá a vármegye 
főorvosát; saját számlájára irattá a gyógy¬ 
szerek árát. 

A mint néhány nap múlva bekövetkezett a 
halál, az alispán intézkedett, hogy a temetést 

az ő költségén rendezzék, megfelelő díszszel. 
A pár száz hold jó föld és a le nem tarolt 
erdők megérik ezt a kis költséget. 

Az Ábrahám koporsóját elföldelték szilvás; 
kertje felső szélén és' az úri közönség vissza¬ 
tért a házba, hogy meghallgassák a végren¬ 
deletet, melynek tartalmát különben, úgy vél¬ 
ték, minden ember ki tudná találni. Á nagy 
családi vasasláda egyik kulcsát a községi jegyző, 
másikát a lelkész hozta elé. Kiemelték a gon¬ 
dosan összehajtogatott Írást és felolvasás czél-
jából odaadták a vármegye tiszti ügyészének. 

Alázatos keresztyéni bevezetés után, mely¬ 
ben hálát ad Istennek a részébe juttatott sok 
jóért s testét a földnek, lelkét a teremtő atyá¬ 
nak ajánlja, biztosítja még, hogy rendelkezését 
legjobb lelkiismerettel tette meg, következett 
a rendelkezés. 

«1. pont. isten után legtöbbet köszönhetek 
vármegyénk híres nevezetes alispánjának, nagy-

MIÉRT CSONKA A MILÓI VENUS? 
A párisi Louvreban elhelyezett miloi Venus-

szobor csonkasága és annak a kérdésnek meg¬ 
fejtése, hogy a hiányzó karok eredetileg mi¬ 
ként voltak elhelyezve, nem csekély fejtörést 
okozott eleddig a régészeknek, a művészeknek 
s a nagyközönségnek. 

Némelyek szerint a szobor magasra emelt 
jobbjában lándzsát tartva a győzedelmes Venust 
ábrázolta, mások úgy vélték, hogy a szobor 
csak része egy nagyobb csoportozatnak, mely 
az imádóját szemérmesen elutasító istennőt 
mutatta, míg végre egyesek úgy gondolták, 
hogy az ismeretlen művész, nem tudva méltó 
taglejtést találni, eredetileg csonkának alkotta 
művét. 

A titokzatos taglejtésnek egyöntetű és hite¬ 
les megállapítása mindmáig késett, míg végre 
most Aicara Jean franczia akadémikus, befe¬ 
jezve a szobor kiásása és megszerzése tárgyá¬ 
ban közreműködött egyének feljegyzéseinek és 
levelezéseinek összegyűjtését, a beszerzett ada¬ 
tok alapján irt és a .párisi Institut elé terjesz¬ 
tett tanulmányában megállapította a szobor 
megszerzésének körülményeit, valamint az ere¬ 
deti taglejtést is. 

A szobor Milo (Melos) szigetén 1820-ban 
került újra napvilágra. Bottonis Yorgos nevű 
castrói gazda fiával és unokájával földjét mű¬ 
velte, mikor csákányával egyszerre tágas üre¬ 
get nyitott meg, melynek feltárása után annak 
mélyén embermagasságnál jóval nagyobb, cso¬ 
dálatos márványszobrot láttak fehérleni. Kí¬ 
váncsian közeledtek, míg csak a teljes szép¬ 
ségében pompázó szobor előtt nem állottak. 
Venus istennő fehérlett és csillogott ott előt¬ 
tük úgy, a hogy őt őseik megénekelték; moz¬ 
dulatlanul s földalatti börtönében is büszkén, 
talán már kétezredik esztendeje várva az első 

A MILÓI VENUS, A HOGY MOST A LOUVREBAN VAN. 

ságos külsőverőczei Verőcze Gábor úrnak. Meg-
segítőm, pártfogóm, védelmezőm volt egész 
életemben . . . » 

Az alispán mintha könnyűt morzsolt volna 
el szemében, midőn kijelentette, hogy a meg¬ 
boldogult igazán derék ember volt tetőtől 
talpig, íme, ezen előkelő közönség előtt Ígéri 
meg, hogy saját költségén állít méltó emléket 
sí íjára. 

Á felolvasó folytatta: «Arra törekedtem tel¬ 
jes igyekezetemmel, hogy ő nagyságának sok 
jóságát erőmtől lelhetőleg-viszonozzam. £ mit 
el nem érhettem tehetségem fogyatékossága 
miatt, azt pótolja ki az el nem múló hála, 
melyet keblemben hordoztam, síromba is ma¬ 
gammal viszek és Isten trónja előtt is bizony¬ 
ságot teszek róla, ha Üdvözítőm kegyelme oda 
segít. i> 

Az alispán kezdette már igen hosszadalmas¬ 
nak találni a sok szóbeszédet. 

napsugarat és azzal együtt az egész világ cso¬ 
dálatát. ; 

Az álló alak felső teste teljesen meztelen 
volt, míg a derektől a földig lepel omlott le, 
melyet jobbjával és kissé emeltebb baltérdé¬ 
vel fogott fel. Felemelt és behajlított baljában 
almánál nem nagyobb gömböt (győzelmi szim¬ 
bólum) tartott s a szobor mellett jobbról¬ 
balról egy női és egy férfifejjel ellátott oszlo-
pocska állott. 

Bottonis tudva, hogy a szigetüket járó ide¬ 
genek a régi szobrokért sok pénzt áldoznak, 
sietve vonszolta Venusát, illetve annak csak 
különválasztható értékesebb felsőrészét bizto¬ 
sabb helyre, gunyhójába. 

Kevéssel utóbb a sziget előtt horgonyzó 
franczia vitorlás két. tisztje: Matterer és Du-
mont d'Urville értesült a leletről s kíváncsian 
kereste fel Bottonist, ki a jó vásár reményé¬ 
ben is csak félve szánta rá magát, hogy kin¬ 
csét az idegeneknek megmutassa. Először a 
barlangba vezette őket, hol a szobor alsó része 
s a két oszlopocska állott, majd pedig gúny-
hóját is megmutatta az idegeneknek, hol festő 
ecsetjére méltó kép várta őket: a szurtos, kor¬ 
mos kis fészek mélyén a félhomályban, kicsiny 
mécses alig pislákoló lángja mellett görnyedve 
fonó Bottonis-anyát besugározta a féltestű, a 
hullámokból kiemelkedni látszó s baljában 
gyözedelmi szimbólumot tartó Venus örökifjúi 
szépsége és vakító fehérsége ! 

Ámulatából magához térve, sietve vitorlázott 
a két tengerész Konstantinápolyba, hol Biviére 
márki franczia követet sikerült rábeszélniök, 
hogy a szobor megszerzése végett Marcellus 
követségi titkárt Milo szigetére küldje. 

1820 május hó 23-án ért Marcellus a l'Esta-
fette shooneren a sziget elé, hol ugyanakkor 
egy török hajó horgonyzott. Bármennyire is 
sietett Marcellus későn jött, mert a Venus 
már idegen kézben volt. Á török hajó legény¬ 
ségét ugyanis nagy munkában találták, épen 
akkor hurczoltak a part fövényén egy nagy 
márványtömeget ügyetlenül és a legbarbárabb 
módon: burkolat és állvány nélkül, pusztán 
köteleken, melyeknek nyoma sokáig megma¬ 
radt a mii ói Yeiius testén . . . Igen, mert a 
márványtömeg nem volt más, mint a Venus 
felső része H a török legénység vele már igen 
közel járt hajójához, melyre a szobor alsó 
részét már elhelyezték volt. 

Marcellus kétségbeesve a szobor elvesztése 
miatt, elhatározta, hogy a Venust erőszakkal 
is hatalmába keríti. S nemsokára ott hadako¬ 
zik a két hajó legénysége a parton a szobor 
körül, ütlegelve egymást s nem ritkán a szob¬ 
rot is! 

A törökök végre engednek s a Venus felső 
teste csonkán, darabokra tört karokkal és be¬ 
zúzott orral a francziáké és két napos alku¬ 
dozás és fenyegetés után a szobor alsó része 
is az ő hajójukra kerül. 

Egy hónap multán partra szállították Mar-
seilleben s nemsokára ott látjuk pompázni a 
Venust a Louvreban a Galerié des Antiques 
díszhelyén a róla elnevezett külön teremben. 

Összeállították a megmaradt részeket és pó¬ 
tolták a letört orrt és az apróbb hiányokat, 
a melyeket épen lehetett, de a karjait nem 
tudták visszaadni, mert annyi darabocskára 
töredezett a török szállítás, valamint az érte 

Következett azonban a 2. pont. Abban két 
fejőstehenet és a háznál levő minden ruha¬ 
neműt hűséges házvezetőjének, Vancsák Anis-
kának hagyományoz. Minden egyéb vagyoná¬ 
nak, ingatlannak és ingóságnak általános örö¬ 
kösévé Benget vármegye Czinegés községében 
lakó Cserjésdi István távoli rokonának János 
nevű fiát teszi, a kiről meggyőződött, hogy 
jeles igyekezettel és tehetséggel járja a felső 
iskolákat. 

A meglepetés óriási volt. Az alispán mintha 
álomból ébredne. Odaszólt az ügyésznek, hogy 
olvassa még egyszer ezt a pontot. Aztán ke¬ 
zébe vette a végrendeletet s izgatottan forgatta 
elé is, hátra is. Végül .odadobta az asztalr; 
mérgesen kiáltott, hogy fogjanak be. 

A hirés örökségxadás/. eme felsülésén sokáig 
.kaczagtak a vármegyében : de a Cserjésdi Ábra¬ 
hám sírjáról is hiányzik az ünnepélyesen meg¬ 
ígért emlékkő. 

folyó harczban és mert annyi jelentősebb rész 
maradt ott és kallódott el a milói parton. 

Mai alakjában nem emeli többé baljában a 
gyözt delmi szimbólumot, jojabja is csonka és 
bal lábfeje is hiányzik, de azért így megcsonkí¬ 
tott formájában is az ókori szépség legtöké¬ 
letesebb megnyilatkozása s hivatva Van hir-
detni minden időknek a szépség örök hatalmát. 

Felállítása után egyöntetű volt a csodálko¬ 
zás és a bámulat, de egyben minden szemlé¬ 
lője azt kérdezte magában: és a karok hol 
maradtak? miért hiányzanak? hogyan lehet¬ 
tek vájjon elhelyezve?! S megkezdődött a vi¬ 
tatkozás, az eredeti taglejtés találgatása és a 
hány bámulója volt a szobornak, annyiféle¬ 
képen képzelték el eredeti mozdulatát. 

Matterer, Dumon d'Urville, Marcellus és 
még néhányan, kik a szobrot eredeti formájá¬ 
ban még sértetlenül látták, könnyen véget 
vethettek volna a vitának s rekonstruálhatták 
volna a Venust úgy, a hogy a beszerzett ada¬ 
tok alapján ma megtehetjük, (második ábra), 
de ugyanakkor el kellett volna árulniok a szo¬ 
bor épen nem békés és tiszta megszerzési 
módját is és így, az esetleges diplomácziai 
bonyodalom elkerülése végett, inkább hall¬ 
gattak. 

M. Thiers köztársasági elnök, ki újságírói 
működését a milói Venusról irt tanulmányá¬ 
val kezdette meg, hallott egyet-mást a szobor 
regényéről és elnöksége alatt Jules Ferry ak¬ 
kori athéni franczia követet kérte fel, hogy 
kutasson a szobor eredete iránt. Ferry Milo 
szigetén fel is találta a Bottonis fiút és uno¬ 
kát, kiknek még élénk emlékezetében volt 
kincsük eredeti alakjában és a csata, mely a 
sziget partján a szobor körül folyt. Akkor 
Thiers és Ferry is még jobbnak látták hall¬ 
gatni e részletekről. 

Most, annyi esztendő elteltével a titokról 
már lehullhat a lepel! B. 

A MILÓI VÉNUS, A MILYEN EREDETILEG LEHETETT. 



Mikolt herczegnő (Aczél Ilona), Eirene anya (Halmy Margit) és Kurkut (Vágó) 
a II. felvonásban. Attüa (Kürti) és Mikolt (Aczél Ilona) a IV. felvonásban. 

KIHALLGATÁSI TERÉM. 

Attila megjelenik a III. felvonás végén. Előtte hódol Euthymos inotropolita (Sebestyén) és Berik (Törzs). 

«A NAGYÚR», KISBÁN MIKLÓS (GRÓF BÁNFFY MIKLÓS) DRÁMÁJA A MAGYAR SZÍNHÁZBAN. — Jelfy Gyula főlvételei. 

LOTZ KÁROLY FRESKÓJA A HABSBURG--TEREMBEN, 

A B U D A I K R E Á L Y I P A L O T A . Balogh Rudolf folrételei. 



SZŐLŐ-LUGAS A KIRÁLY LAKOSZTÁLYA ELŐTT. 

SAVOYAI JENŐ SZOBRA A FŐHOMLOKZAT ELŐTT. 

A B U D A I K I R Á L Y I P A L O T A . - Balogh Rudolf fölvétele. 

KILÁTÁS A KIRÁLY LAKOSZTÁLYÁBÓL A NAPHEGY FELÉ. 

KILÁTÁS A KIRÁLY LAKOSZTÁLYÁBÓL AZ ERZSÉBET-HID FELÉ 

A B U D A I K I R Á L Y I P A L O T A . — Balogh Rudolf fölvétele. 
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EGY KAPU ROMJAI AZ INKÁK IDEJÉBŐL. 

AZ INKÁK HAZÁJÁBÓL. 
Bolíviáról. — 

fiiienos-Ayrca 1912 deczember. 
A nagy világeseményeket — történésük ide¬ 

jén - nagy érdeklődéssel kiséri az egész em¬ 
beriség. De lezajlásuk után hamar elfelejti 
okot mindenki. Azután pedig egyre kevesebben 
gondolnak rá, a míg végre el nem felejtik. 
Ilyen históriája minden országnak és minden 
világrésznek van. Az egyik érdekesebb, a má¬ 
sik kevésbé az, de valamennyi megérdemli, 
hogy néha, egy pár órára-napra, emlékeze¬ 
tünkbe idézzük, hogy azután. . . ismét elfe¬ 
lejtsük 

Délamerikának is megvan a maga rég fele¬ 
désbe ment históriája és ez az inkák világá¬ 
ról beszél, a mely ma csak a mesében van 
talán meg. Ki emlékezik még, hogy mi volt 
Eldoradó, Potosi, Ozir? Mikor az inkák ha¬ 
zájából temérdek kincseket küldtek Európába, 
akkor ez a hely volt a világ legirigyeltebb, 
leggazdagabb vidéke; úgy beszéltek róla, — s 
olyan legendákat költöttek felőle - - mint egy 

.álomvilágról. Ekkor jöttek a spanyolok, a kik 
lerombolták az inkák világát és kirabolták e 
vidéket, a míg csak fel nem jajdultak alto és 
bajo Peruban, ezernyolczszázkilenczben. Alsó 
és felső Peru volt az első, a hol fegyvert fog¬ 
tak a spanyol önkényuralom ellen, s csak az¬ 
után mozdult meg az egész délamerika. A hogy 
a spanyol elpusztította az inkák világát, úgy 
pusztult el a spanyol világ is itt. Az inkák 
hazájában kapta az első csapást a «Nagy-
Spanyol» ország és ettől kezdve mindkevesebb 

helyen lengette a szél a spanyolok büszke 
vörös-sárga lobogóját. 

Ma az inkák egykori hazája, épen az ellen¬ 
téte annak a mese-világnak, mely egy pár év¬ 
század előtt volt. És ezért nem törődik és nem 
beszél róla senki többé. A régi szép világból 
nincs meg már semmi, csak egy pár monolito, 
egynéhány rom, melyek körül, a délamerikai 
archeológusok ásatnak, hogy felszínre hozza¬ 
nak valamit a régi világból, melynek a kin¬ 
cseiről már csak a legendák tudnak 

A győztes szabadságharcz után alto és bajo 
Peru két köztársaság lett. Bolivár Simon, a 
délamerikai hős hadvezér neve után alto Pe¬ 
ruból: Bolívia lett. Fejlődött is úgy, mint a 
többi köztársaság, egész ezernyolczszázhetvenig. 
Ekkor háborúba keveredett (Peruval együtt) 
Chilével és a háborúban elvesztette egyetlen 
nagyfontosságú kikötőjét: Antofagastát. Ezt a 
csapást még most is érzi Bolivia és ez nehe¬ 
zíti meg annyira haladását és gazdasági fej¬ 
lődését. 

A mai Bolíviának kétmillió lakosa van és a 
lakosság fele : indián. Nem vad, hanem inkább 
alázatos és félénk és e tulajdonságuk miatt 
aztán ki is használja a másik fél. És nem 
épen valami szelíd módon. Ha hivatalosan 
nincs is meg már a rabszolgaság, a viszony, 
mely az indián és fehérbőrű délamerikaiak 
között fennáll, még ma is a rabszolgaságra 
emlékeztet. De a bolíviai indiánoknak még jó 
soruk van perui testvéreikhez mérten, a kiket 

kínoznak és sanyargatnak. Peruban, a városok 
falain kívül, az indián élete teljesen értékte¬ 
len. Azokon a vidékeken, hol a kaucsukot 
gyűjtik (Puturnayr-ban) leírhatatlan kegyetlen¬ 
séggel bánnak velük és megtörtént az is, hogy 
egy felügyelőnek volt több nagy kutyája, a 
melyeket nehéz volt hússal ellátni. Ilyenkor 
aztán agyonlőtt kis indián csecsemőket dobtak 
oda a kutyáknak. 

Bolíviában már nem fordul elő ilyesmi. 
Bolivia termeli a világ kokain szükségleté¬ 

nek a legnagyobb részét és az ottani indiánok 
rászoktak annak az élvezésére. Úgy isszák -
vagyis inkább szopogatják - - a kokaint, mint 
mi a teát. A kokain leveleit összevagdalják és 
leöntik forró vízzel, majd a mikor megfőtt és 
pépszerüvé vált, megfelelő nádszálon át szo¬ 
pogatják. Természetesen ez érzéketlenné teszi 
őket is, a gyomrukat is, úgy hogy kevés étellel 
beérik s a mellett eleget dolgozhatnak. 

Maga az ország - Bolivia - - az ellenté¬ 
tek földje. Az egyenlítő alatt fekszik, de azért, 
a hegyein ott csillog a hó. Egyes vidéke úgy¬ 
szólván legszebb egész Dél-Amerikában, egyes 
része pedig sivár, kopár és maga az egyhangúság. 
Egyes helyein majdnem puszta kézzel lehet 
kikaparni a földből az ezüstöt, más helyütt 
meg azt sem adja meg az anyaföld, a mi a 
lakosság mindennapi megélhetéséhez szüksé¬ 
ges. A lakosság Santa-Cruzban, alig egy pár 
száz méternyire a tenger szine felett a tropi¬ 
kus égöv hőségében él; de Oruro-ban mái-
szibériai hidegben sínylődik, majdnem négy¬ 
ezer méternyire a tenger szine felett. Potosi, 
egyik legfontosabb városa, magas hegyen fek¬ 
szik a hová valósággal csak kapaszkodva lehet 
feljutni. La Paz, a főváros pedig, lent fekszik 
mélyen a völgykatlanban. 

Európával való közlekedése is nehézkes. 
Buenos-Ayresből vasúton kel elutazni Argen¬ 
tína legészakibb részéig Jujujig. Itt. azután a 
vasút felkapaszkodik a Cordillériákra, a med¬ 
dig csak bír. Azután jön az öszvér karaván, 
mely szépen átveszi a vasút szerepét és át¬ 
szállít mindenkit és mindent Bolíviába. És a 
mikor beköszöntének azok a félelmetes viha¬ 
rok a Cordillerákon, melyek a hatalmas kon-
dorkeselyüt is úgy csapdossák a sziklákhoz, 
mint a kis tarka pillangót a tavaszi szellő a 
kertek falához, vájjon mi történik ilyenkor az 
utassal, a csomaggal, a szállítással? Vár, 
vá r . . . minden és mindenki. Már pedig egy 
délamerikai köztársaság a szerint fejlődik, 
hogy milyen az összeköttetése az ó-világgal. 
A bevándorlás Bolíviában ösmeretlen fogalom. 
Pedig bevándorlók nélkül nehezen fejlődhet 
egy itteni állam. A délamerikai emberben sok 
az indolenczia és kevés az energia, a mellett, 
hogy túlságosan közömbösek. Mindent, bár¬ 
milyen fontos is az, másnap fog megcsinálni 
és ez a másnap még esztendők múlva is : 
«majd holnap!" marad. 

Ilyen sok ellentmondás és következetlenség 
meilett, még egyenest csodálatraméltó, hogy 
Bolivia megmaradhatott önálló államnak, s 
nem tűnt el úgy . . . mint az inkák világa. 

Kilényi Gyula. 

1. SZÁM. 1913. 60. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

MONOLIT AZ INKÁK IDEJÉBŐL TIAHUANACUBAN. .BEJÁRAT TIAHUNACUBA, INKA-KORI MONOLITOK. 

A SZERELEM A.Z ÉN BŰNÖM. 
Franczia regény. 

I. 
4895. augusztus 18. 

Végre megjött ez a levél, mely eldönti sor¬ 
somat. Midőn felébredtem, Maríné adta ke¬ 
zembe, s én reszkető kézzel vettem át, sziv-
szorongva, azzal a mélységes meghökkenéssel, 
melyet mindnyájunkban támaszt a végzet is¬ 
meretlensége. Elolvastam: 

Bdgrave Square, London 1895. augusztus 16. 
Kedves Christiane kisasszony ! 
Fogadja köszönetemet, hogy reém gondolt, 

midőn Angliában alkalmazást keres. Ön tönkre 
jutott árva, családja nincsen, rokonai sincsenek 
távoli unokatestvérein kívül, kik nem törődnek 
önnel és ön nem akar többé ahhoz a csillogó 
társadalomhoz fordulni, melyben egykor élt, 
hanem inkább hazátlanná válik, mintsem hogy 
rangját a saját hazájában elveszítse; mindezt 
megértem s méltányolom is. 

Én viszont drága édesatyjának és vendég¬ 
szeretetének, melylyel Néransban elhalmozott, 
sokkal bensőbb emlékét őriztem meg, hogy e 
nehéz napokban öcnek segítségére ne legyek. 
Ezért mihelyt megkaptam levelét, rögtön eljár¬ 
tam a rám ruházott megbízásban. Sok minden¬ 
féle ajánlatot kaptam, de mivel valami külön¬ 
leges állást akartam szerezni, egyiket sem 
találtam megfelelőnek. Kérdezősködtem tovább 
is barátaimnál és ismerőseimnél, míg szeren¬ 
csémre a Carlton-Clubban a parlament egy tag¬ 
jával jöttem össze, ki leánya mellé egy disztmg-
vált nőt keres. 

Barátom, Surrey herczege önnek a következő 
ajánlatot teszi: vállalja el leánya nevelését, 
oktassa franczia nyelvre és irodalomra, zenél¬ 
jen vele s legyen mindennapos kísérője sétáin. 
Lady Winifred tizennyolcz éves, gyönge egész¬ 
ségű, sőt egy kissé sántít is. A társaságban azt 
beszélik, hogy anyja, Surrey herczegnő, ezért 
néha gyengédtelen hozzá. 

Lord Surreynak az ön festőtehetsógét is meg¬ 
említettem, mivel eszembe jutottak Néransban 
átlapozgatott vázlatai. Minden tetszett, mit ön¬ 
ről elmondtam, mire a herczegnő engem bízott 
meg egy bizalmas dolognak, a tiszteletdíj kér¬ 
désének rendezésével. Minthogy ön is engemet 
tisztelt meg ennek megállapításával, kedves kis¬ 
asszony, egy hónapra tizenkét font sterlinget kér¬ 
tem* továbbá tizenöt font útiköltséget. Ugyan¬ 
annyit kötöttem ki arra az esetre, ha tanítva; 
nyától valamikor váratlanul el kell válnia. Ő 
véle teljesen egyformán fog élni, mint valaki, 
ki az ő társaságához tartozik és olyan bánás¬ 
mód jut majd ki önnek, a milyen a Nérans 
grófok ivadékát méltán meg is illeti. Nem ár¬ 
tott a herczegnő figyelmét az udvariasság e kis 
kérdésére is felhívni, mert lady Surrey gőgös, 
nagyvilági nő, a milyenek külömben minden 
ország főnemességében találhatók. 

Ha e feltételek megfelelnek, szeptember első 
felére várják önt Addington-Parkban. A Surrey 
család katholikus, a mi oly körülmény, melyet 
alighanem kellemesnek fog találni. 

Örülnék, ha már szeptember 10-ére megér¬ 
keznék Addington-Parkba, mivel épen ekkorra 
hívtak meg oda vadászatra, úgy hogy köny-
nyebbé tehetném önnek az első megismerkedést. 

Fogadja kedves Christiane kisasszony tiszte¬ 
letteljes üdvözletemet. Maradtam szolgálatra 
kész hive: Charles Standigate. 

Azt válaszoltam, hogy elfogadom az aján¬ 
latot, és megírtam Surrey herczegnőnek, hogy 
szeptember hatodikára Addington-Parkba érke¬ 
zem. — Ez a háromszáz frank majdnem vagyon 
számba megy ! Derültebb jövő tárul fel előttem, 
és majdnem örömest hagynám el Franczia-
országot, hol annyit szenvedtem, ha nem kellene 
az öreg Marinetól és atyám meg anyám sírjá¬ 
tól megválnom. 

Augusztus 2i. 
Ma reggel egy tizenöt fontos cheque kíséreté¬ 

ben pár sort kaptam a herczegnőtől, melylyel 
tudatja, hogy várnak hatodikára. Miért idézett 
fel szomorú gondolatokat száraz megegyezé¬ 
sünk, melyet lady Surrey megismételt? Fizet¬ 
nek nekem, és így csak nem kívánhatom már 
előre e család rokonszenvét? Bizony nem he¬ 
lyén való ez az érzékenykedés. 

* Egy font 25 korona. 

A sok nyomorúság, a sok keserűség kínos 
és kétségbeejtő; a lélek érzékenysége csak nőt-
tön nő és végül a halált kivántatja meg . . . de 
mégsem halunk meg s beadjuk a derekunkat, 
hogy újabb csapások érjenek, mert fiatal tes¬ 
tünk ereje meghazudtolja lelkünk kétségbe¬ 
esett vágyódását. Ellenállunk, élünk, mert húsz 
évesek vagyunk, a napsütötte reggel felszárítja 
könnyeinket és tudja Isten mily illúzióink tá¬ 
madnak, melyek képzeletünk, álmaink gyer¬ 
mekeit hamis boldogság mezébe öltöztetik. Az 
élet magával ragad, megcsal, félrevezet minket 
és mi áldozatul esünk csalóka varázslatának s 
hatalmasan újjászületnek reményeink egy cso¬ 
dás (i talán D-ért. Miért izgattam fel magam soha 
meg nem valósul ó remények légváraiért ? A tény¬ 
állás az: hogy alkalmazást találtam. Mit is 
várhatnék ezektől az ismeretlenektől? Uralkod¬ 
nom kell szivem gyengeségén, Jé kell győznöm 
lelkemnek azt a hajlamát, mely fájdalmasra 
akarja hangolni nemcsak emlékeimet, de élo-
tem minden jövő eseményét is, s hogy meg-
vigasztalódjam, jusson eszembe Montaigne e 
sora: «a legkiemelkedőbb lélek sem mentes az 
emberi gyengeségtől.* 

Augusztus 23. 
Útra készülődésem közepett összefüggéstelen 

kavarodásban emlékeim szolgálnak társaságul. 
Annyira igénybeveszik lélekjelenlétemet, hogy 
minden testi foglalkozást abban kell hagynom. 
Valami ösztön kényszerít reá, hogy újra átél¬ 
jem mindet, és ime itt ülök asztalom előtt, a 
toll már kezemben és nem tudom elűzni emlé¬ 
keimet, inkább újra szenvedek velük, mert e 
bizarr lánczolatban sohasem boldog óráimnak 
emléke elevenedik meg előttem. De mily régen 
elmaradtak is az idők, midőn a tavaszom ifjú¬ 
sága virágjában pompázott! 

Már két éve múlt annak, hogy Belloncle abbé 
hosszas himezés-hámozás után tudtomra adtii, 
hogy atyám ügyvivőjének gazsága miatt telje¬ 
sen tönkrejutottam. Nerlin mester jól ismerte 
a helyzetet, melybe családunkat a lótenyésztés 
meg ajálékszenvedély sodorta, s így minden 
meggondolás nélkül elfogadtatta velem atyai 
örökségemet, pedig élhettem volna a leltár ked¬ 
vezményével, hogy megmenthessem magamnak 
az anyait. Kötelezettséget vállaltam tehát az 
adósságok kifizetésére, de erre még az én vagyo-
nommal gyarapodott aktívákból is alig futotta. 

Eszembe jut a jelenet köztem s az abbé 
között: 

— Mivel atyám tartozott ezzel a pénzzel, 
abbé uram, mégis csak meg kellett volna fizetni. 
Mit használt volna hát a leltári kedvezmény? 

- Csak olyan ön is, mint édes anyja volt! 
Nem akar engem megérteni! Fizetni •— igen — 
kellett volna, el is adtak volna mindent, ez 
bizonyos . . . 

- Nos hát? 
- De, kis Cbristiane, még mindig megment¬ 

hettük volna önnek azt, a mi édesanyja vagyo¬ 
nának roncsaiból megmaradt — ez joggal meg¬ 
illette volna önt. De az ügyvivő, ki Nérans 
grófnak álnév alatt uzsorakamatra pénzt köl¬ 
csönzött, csakhogy tőkéjét sértetlenül vissza¬ 
szerezze, utolsó fillérétől is megfosztotta önt. 
Ép ilyen ügyesen csalta ki nem egyszer édes 
anyjának jótállását i s ! 

- Látja ! anyám is fizetett! 
— Sajnos! sajnos! bizony sokat fizetett 

jó édes anyja, bár jobban is megfontolhatta 
volna! ' . . . De, Isten nyugosztalja! Önnek azon¬ 
ban semmije sem maradt! Semmije! olyan 
mint egy kis Szent János! 

A derék ember szomorúan rázta fejét, de én, 
bármennyire el voltam keseredve, erre a hason¬ 
latra mosolyra fakadtam. Huszonegy éves vol¬ 
tam, teljesen kifejlődve, — a kis Szent Jáno¬ 
son meg alig van valami ruha! 

Ez a beszélgetés egy este vacsoia után a 
plébánián folyt le, séta közben hideg, merev, 
halvány holdvilágnál, egy kis kert keskeny út¬ 
jain. Szegfűnyílás ideje volt, és a fűszeres illat 
beleivódott ezeknek az óráknak emlékébe. 

Szegény voltam tehát. Dobra kerülnek majd 
az istállóban maradt paripák, dobra kerül a 
coudrai-i erdőség, a saint-clairi major, a l'esne-
vali rét s az én szülőházam is, ez a XIII. Lajos 
korabeli kastély, az öreg bútorok, a régi fal¬ 
szőnyegek, a barnult képek, mindaz a művészi 
és szép dolog, melynek 1á;saeágában eddig él¬ 
tem — mert egy tollvonással kifosztottam ön¬ 
magam. Helyzetemen nem lehetett segíteni, 

hiszen köztudomású, hogy «senki sem védekez-
hetik a törvény nem tudásával'). 

Mit is terveztem? Mibe is fogtam?Épen csak 
annyit értettem a festéshez és a zenéhez, hogy 
még nem tudtam hasznomra fordítani. Tanítás¬ 
hoz nemcsak tudomány, hanem tehetség is kell. 
Midőn egy szimfóniát játszottam és tapsokat 
arattam vele, ez a szerző művének egyéni fel¬ 
fogásáért járt ki, melyet elemezni nem tudtam 
volna s még kevesbbé másokat oktatni raja. 
Ily művészeti benyomást lehetetlen más lei¬ 
kébe ojtani, mert vagy ihletett valaki — vagy 
nem. 

Szakasztott ily kilátástalan volt festésem is. 
Jól rajzoltam, de egészen különös meglátással 
és természetéitelmezéssel dicsekedhettek sze¬ 
rény vázlataim és vizfestményeim. 

Tanultam is, de vizsgáim nincsenek, meg¬ 
ülöm jól a lovat, de aligha válna belőlem czir-
kuszi lovarnő. 

Mihez kezdjek tehát? Semmihez! És mégis 
bátran megkíséreltem. Lassanként, míg küzdöt¬ 
tem, nyomorúságba jutottam. S ha eszembe jut¬ 
nak szenvedéseim, megborzongok sfélekjövőm 
eseményeitől, melyeket ezzel az állásvállalás¬ 
sal felidézek, mert jobb jövőben nem tudok 
már hinni! 

Eszembe jutnak Pascal e sorai: 
«Az ember meghatáiozása: Alárendeltség, 

vágy függetlenségre, szükség. - - Érzékenység 
nélkül nem szenvedünk. Nem az omlatag házon 
múlik, csakis maga az ember nyomorult, és én 
egy látó ember vagyok.* Ám, mert én is az 
vagyok, azért habozom újra az élet arczába 
kiáltani, hogy köteles engem eltartani. 

Í89ő. szeptember 5. 
A • Viktória* fedélzetén, a havrei kikötőben. 
Pár percze csak, hogy az utasok kézszorítá¬ 

sokat váltottak a kikötőparton, hogy egymás 
nyakába borultak, hogy könnyeket ontottak. De 
nem én érettem. Megtört szívvel, barátok nél¬ 
kül, rokonok hiján hagyom el Francziaországot, 
senki meg nem sirat, senkinek sincs vigasztaló 
szava hozzám. Miért is élek? Hiszen nincsen 
semmi örömöm! Az enyéim halála óta ágról 
szakadt lettem! 

Hogyan vonz magához a viz, mely tompa 
mormogással a hajó körül csobog! Milyen gyá¬ 
vaság lep meg ismeretlen jövőm miatt. Ugyan ! 
mert senki el nem kisért, mert mindenféle 
banális bucsúzkodást néztem végig, ezért már 
elveszettnek, menthetetlennek érzem magam? 
De mikor máris annyit szenvedtem, hogy re-
ménynyel vagy nyugalommal semmi sem ke¬ 
csegtethet. Mily rövidre voltak szabva boldog¬ 
ságom napjai! 

Egy emberélet első húsz esztendeje nem is 
számít! Gyermekkorunkban s ha felserdülünk 
is, nem tudjuk, mit jelent az, hogy nem 
szenvedünk. Az alighogy kifejlődött értelem 
nem igen bírálja az eseményeket. Hajói emlé¬ 
kezem valamikor úgy hittem, hogy már a szü¬ 
letés jogán gazdag vagyok; természetesnek lát¬ 
szott, hogy egy szép környezetbe születtem 
belé, hogy örömben és előkelőén élhetek. Ér¬ 
tem feslettek a rózsabimbók, értem suttogott a 
szél a fák koronái közt, nekem morajlottak a 
tenger habjai. 

Mindaz, mi akkor kétségbeejtett, ma még csak 
meg sem boszantana talán. Gyermekes voltam 
és vidám a környezet, melyben éltem, ne¬ 
kem az egész világot jelentette. Tudtam ugyan, 
hogy nyomorultak is élnek, kiken illik segíteni, 
mert ez társadalmam nagyvilági szabályaival 
összefért, de ez a nyomorúság oly tisztes és 
oly távoli volt. Mily jól neveltek voltak isme¬ 
rős szegényeink, és mennyire ajánlotta őket a 
püspök úr ő méltósága, vagy X herczeg és Y 
bárónő. Ezek a koldusok majdnem társaság¬ 
beli emberek voltak, annyira megfértek a mi 
fényűzésünkkel: alázatosan, illemtudóan, irigy¬ 
ség nélkül viselkedtek. Viszont meg száz frankot 
oly könnyű kiosztani! És ennyi egy szegény 
számára, kimeríthetetlennek látszott nekem, 
mert mihelyt kenyere van, már boldognak is 
kell lennie. Hát nem hallottam mit mondott 
egy napon nagynéném, atyám testvére, édes 
anyámnak, midőn valami nyomorúság halla¬ 
tára elszomorodott: 

- Vigasztalódj ! szivem! Ez a népség nem 
is oly boldogtalan, nem a mi idegzetünkkel 
érez, nem szenved úgy mint mi! 

• Nem szenved ngy mint mi!» oh mily kegyet-
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len beszéd! És én nyomorogtam ebben a gaz¬ 
dag Parisban, mely ügyet sem vet a szemér¬ 
mes szegénységre, de bőven felsegíti a tolako¬ 
dót. Milyen szegény voltam! a legnyomorul¬ 
tabb fajtából való, a mely keztyűt hord, és aja¬ 
kán mosoly ül, a míg csak össze nem roskad. 
Fáztam, éheztem, büszkeségemet, öntudatomat, 
de leginkább mégis csak szivemet alázták meg. 
Nagynéném, kit kevéssel atyám tönkrejutása 
után ért utói a halál, elmulasztotta végrende¬ 
letét megváltoztatni, miért egész vagyona zár¬ 
dáknak, papoknak jutott. Elhagyatva távoli ro¬ 
konaimtól, kerülve ismerőseimtől, elnyűtt ru¬ 
hákban szégyenkezve, csukott ajtókat lelve 
magam előtt, mindent kipróbáltam, mindenen 
átestem. 

Ha munkát kértem azt kérdezték tőlem: 
«Evvel a névvel ön ennyire jutott ?» «Evvel a 
névvel* ? Kis hija volt, hogy meg nem gyűlöl¬ 
tem ezt a fényes és haszontalan nevet, mely 
csak utamban volt, mert egyaránt sértett a 
polgáremberek sajnálata s a magamfajtájuak-
nak gőgje, kik csak emlékemet tűrték meg 
maguk között. El akartak felejteni, mert hiú¬ 
ságukat sértette mostani nyomorúságom. 

Az imént idelent hagytam naplómat, irono-
mat és felmentem a hajó hídjára, mivel a ten¬ 
ger váratlanul zavarogni kezdett, mire a hajó 
kellemetlenül megingott. A nekiszabadult szél a 
hullámok habját felsodorta a fedélzetre és sár¬ 
gás szinű sós pihékkel szórt tele minket. Meg¬ 
kérdeztem egy matrózt: , 

— Vihar készül? 
- Dehogy készül! Nem lesz zivatar, ez csak 

olyanforma kis szélroham . . . 

- Derék kis szélroham.. . elég zavart oko¬ 
zott az utasok között! 

Megnyugodtnm, hogy nem fogok vizbeful-
ladni, kikönyököltem a hajó párkányára és el¬ 
néztem a tenger nyugtalan háuykolódását. 
Nagyszerű látvány volt ez! Eszembe jutott, 
hogy mily törékeny kis dióhéjon utazunk, hogy 
csak néhány hatalmasabb és nagyobb hullám¬ 
nak kellene támadnia, hogy megszabadítson az 
élet gondjától. A zsoltárok szavával élve gon¬ 
doltam el, hogy: «elnyugodnék e zivatarban és 
álom szállana szemeimre.* Itt tarthattam el¬ 
mélkedésemben, midőn hátam mögött erős 
nyögés hallatszott. Megfordultam s egy fiatal 
embert láttam, ki jól-rosszul, de inkább rosszul 
mint jól segíteni törekedett egy fiatal leányon, 
kit nagy rosszullét lepett meg; Fejét lehajtva, 
angolul jajgatott, s a férfi hiába beszélte rá, 
hogy menjen le kabinjába, a lány csak azt só¬ 
hajtotta, hogy sem ereje, sem bátorsága nincs 
hozzá. A korrekt gentleman pedig vigaszta¬ 
lannak látszott, vagy legalább is zavarodott¬ 
nak, hogy ilyen kellemetlen bajba esett fiatal 
leányt kell gondoznia. Helyzetüket a körül¬ 
ményekhez képest elég komikusnak találtam 
volna, ha a fiatal leány sápadtsága és elernye¬ 
dése részvétemet fel nem kelti. Közeledtem 
kissé hozzájuk, hogy segítségére legyek a 
gentlemannak és megpróbáltam rábeszélni a 
leányt, hogy menjen le a hajóba. Végre rá-
állott. Erre mindketten karonfogtuk, levezet¬ 
tük kabinjába és rábiztuk őt szobalányára. Űr-
nője láttára ez mindjárt könnyített a szivén: 
«Látja kisasszony, igazam volt, egészen lucs-
kosan került vissza a fedélzetről! De milyen 
csúnya, mily szörnyű állapotban.» 

A gentleman visszavonult, én pedig a fiatal 
leány mellett maradtam, segítettem a szoba¬ 
lánynak úrnőjét gondjába venni s kevés idő 
múlva, midőn a lányka álomba merült, vissza¬ 
tértem a hajó fedélzetére. 

A tenger kissé nyugodtabb volt már; a 
gentleman megköszönte nekem segítségemet és 
megkérdezett: 

- Kisasszony, ön franczia? 
- Igen uram és elég rosszul beszélek az 

önök nyelvén. 
- Dehogy! Ellenkezőleg eléggé jól, csak a 

hangsúlyt véti el néha. 
Nem akartam tovább folytatni a társalgást, 

és nem feleltem neki, de midőn tovább akar¬ 
tam menni, az angol nyugodtan így szólt: 

- Mivel mi vagyunk ezen az átkelésen a 
legépebb utasok s talán még más útitársaink¬ 
nak is ép úgy segítséget kell nyújtanunk, mint 
ennek az ismeretlennek, engedje meg kis¬ 
asszony, hogy bemutassam magam, nevem 
Edward Stanley. 

— Biczczentettem a fejemmel s így feleltem: 
Christiane de Nérans. 

Bemutatkozás után, a mivel már eleget tettünk 
a társadalmi szokásnak, barátságosan beszél¬ 
gettünk. A fiatalember közvetlennek, értelmes¬ 
nek és distingváltnak látszott. Jószivünek is 
Ítéltem. Nem árulta el azt az angol faji gőgöt, 
azt a tulságba vitt önmegbecsülést, mely igen 
könnyen sértővé és nevetségessé teszi sok honfi¬ 
társát. Bárcsak Surrey herczeg, a herczegnő s 
a fiatal lady is ily kevéssé angolosak volnának, 
mint Edward Stanley. 

(Folytatása következik.) 
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T É L I V A S R N A P FALUN. Pólya Tibor rajza. 

FEJTÖRŐ. 
L Egy tanár tiz növendékével sétára indul. 

Veszekedések elkerülése végett a tanár úgy akarja 
a fiúkat párosával öt sorba állítani, hogy csak jó 
barátok jussanak egymás mellé. Megkérdezvén 
őket kiderül, hogy (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 
betűkkel jelölvén a tíz fiút), mindegyiknek három 
barátja van és pedig: 

A barátjai: E, F és H F barátjai: A, D és I 
B C, G és J G « B, I) és I 
C « B, H és J H .. A, C és J 
D « E, F és G I « C, F és G 
E « A, I) és J J • B, E és H. 
Hogyan állítja most már a tanár a tíz fiút? 

II. Hogyan lehet a fenti módon «összebarát-
kozottn tíz fiút oly módon körbe állítani, hogy 
minden fiúnak mindkét szomszédja jó barátja 
legyen ? 

A helyes megfejtők közt a következő két díszmunkát sorsoljuk ki : 1. Angolok a déli sarkon. Irta Scott F. Róbert. Átdolgozta Halász Gyula, 75 
képpel, 47 műmelléklettel. s két térképpel. - - 2. A primitiv ember hajdan és most. A kezdetleges népek életének és szokásainak hű és érdekes leiráas 
(képekkel). 

A megfejtések beküldésének határideje : január áO. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Űj regényeink. Mai számunkban két új regény 

közlését kezdjük meg. Az egyik Krvdy Gyula 
Mákvirágok kertje czímű víg regénye. Krúdy a 
legújabb időben hatalmasat lendült az irodalmi 
körök és a nagyközönség becsülésében egyaránt, 
novelláinak, regényeinek nagy s egyre fokozódó kö¬ 
zönségük van. a mely élvezettel méltányolja saját¬ 
ságos mély és meleg hangulatú előadásmódját, 
meleg humorát, a magyar életet színesen tükröző 
alakjait és történeteit. Új regénye egyike legér¬ 
dekesebb műveinek, az Írónak olyan adománya 
nyomul benne előtérbe, mely eddigi műveinek 
inkább csak a hátteréből csillogott elő: a humora, 
a mely egészen eredeti, egyéni és mindenekfölött 
szeretetreméltó és rokonszenves. Másik regényünk 
fordított mű : A szerelem az én. bűnöm, mely pár 
év előtt névtelenül jelent meg, annak idején igen 
nagy sikert ért el a franczia közönségben. Hős-
nőJTrr£y" elszegényedett gróf kisasszony, kit sorsa 
társalkodónőként egy dúsgazdag angol herc/cgi 
családhoz sodor. Olyanfajta természet, a ki köré 
mindig sorsok szövődnek és itt is alighogy állá¬ 
sát elfoglalja, egész környezetének végzetévé válik. 
Egyrészt a társadalmi különbségekből, másrészt 
a franczia és angol véralkat ellentéteiből érdek¬ 
feszítő bonyodalom fejlődik, melynek az angol fő-
nemesség élénk megfigyelő képességgel megrajzolt 
élete szolgál keretül. • 

Messze van odáig. Gárdonyi új novellái, melye¬ 
ket az első darabról elnevezve Messze van odáig 
czím alatt adott ki, legelőször is tárgyaik meg¬ 
választásával tűnnek fel: mintha a szerző mun¬ 

kája legújabb fokán tervszerűen keresné a külö¬ 
nös, meglepő tárgyakat, nyilván annak az ellen, 
tétnek kedvéért, a mely a bizarr felé hajló tárgyak 
és az előadásnak czikornyátlan egyszerűsége kö¬ 
zött van. A parasztember elindulása Amerikába 
és évek multán hazatérése, aggodalma, hogy hátha 
az asszony hűtlen lett azóta hozzá: ez a történet 
még — sajnos — a mindennapi életből van véve 
s a téma különössége csak a pszichológiájában, a 
parasztemberben végbemenő töprengések, lelki küz-
ködések rajzában van. Még inkább pszichológiai 
különösség a becsületben megöregedett házaspár, 
a kik úgy tesznek, mintha nem törődnének gya-
lázatba esett fiúkkal, de szórakozottságukkal el¬ 
árulják nagy lelki bánatukat. Már a külső körül¬ 
mények is szinte keresetten különlegesek az Ali 
rózsás kertje novellában: a magyar városba vető¬ 
dött török ember a hajléktalanok menedékhelyére 
menekül s ott beszéli el, hogy ölte meg a felesége 
szeretőjét. Többnyire ilyesforma a többi novella ÍP. 
Gárdonyi mindig keresgélő, próbálgató ember volt, 
szeretett elbihelődni furcsa és bonyodalmas fel¬ 
adatokkal, melyeket ő maga adott fel magának, 
most mintha ez a hajlama egyidőre erőt vett volna 
rajta. Máskülönben a régi Gárdonyi maradt, a ki 
könnyedén, finom vonásokkal, még szomorú dol¬ 
gokban is harmonikus derültséggel rajzolja meg 
alakjait és csöndes, beszélgető, magában morfon-
dizáló hangon mondja el történeteit. Mindig érde¬ 
kelni tud, ha a meséjt'u néha érzünk egy kis csi¬ 
nált ízt, akkor is fel tudja kelteni az élet illúzió¬ 
ját s az olvasó szívesen megy vele exotikus tá¬ 
jakra is. Találkozunk kedves alakjaival és témái¬ 
val is : a heves, pezsgő ifjúi szerelem lobogását, a 

KEPTALANYOK. 

mely minduntalan felbukkan műveiben, az egyik 
novellában egy vak leánykán és egy vak fiún mu¬ 
tatja be, a kiket egy pillanatra egymás mellé so¬ 
dor a véletlen szele, hogy aztán az élet kényszerű¬ 
sége elválaszsza őket. Más novelláiban egy-egy 
ember kedve-töltő rajzában látunk egy-egy vonást 
régebbi munkáiból. Legszebb és legmflvészibb a 
kötet utolsó novellája, a Két vándor czimű. Két 
kicsi gyermeknek, viczeházmester - lakás két cse-
nevész virágának megható története : a szüleik meg¬ 
haltak, rábízzák őket az új viczinére, kisérje ki a 
két árvát Mária-Besnyőre, a nagybátyjukhoz. Az 
asszony Gödöllőnél lelketlenül elhagyja őket, hogy 
most már maguk is eltalálnak. A két gyerek most 
kerül ki a város kövei közül először a szabad 
természetbe, nem győznek betelni csodáival, éle¬ 
tük legboldogabb óráit élvezik s csak mikor rájuk 
sötétedik az este, akkor jutnak elhagyatottságuk 
tudatára. Nagyon jó a villamosban beszélgető em¬ 
berek rpjza ; a két gyerek újjongása a madarak, 
virágok, lepkék s egyéb csodák léttára teli van 
lélekkel és meghatottsággal. Ezért a novelláért 
külön köszönettel tartozunk az írónak. 

Délibáb. Jakab Ödön, miután hosszabb ideig 
csak versekkel szerepelt a könyvek versenyében, 
most újra novellás kötettel hivja fel magára a 
figyelmet. Tizennyolcz novelláját gyűjtötte össze. 
Nagyobbára humorisztikus történetek ; csöndes, mo¬ 
solygó humor van bennük, a mely nem akar han¬ 
gos nevetést kelteni, beéri azzal, ha felderíti az 
olvasó egy-egy óráját. Megmutatja az élet színét 
és visszáját, ebből fakad nála a humor. A szamár 
ember, a kit szamársága miatt kitesznek a hiva¬ 
talából, mire menyasszonya is kiteszi a szűrét, 

II. 

A «Vasárnapi Újság* 49-ik számában megjelent képtalány megfejtése: Az idő nagyon sok sebet meggyógyít. 
Azok közt, a kik mindkét fönti képtalányt megfejtik, a következő négy díszművet sorsoljuk ki: L Malonyay Dezső: A magyar képírás úttörői. 

26 szines és 28 egyszinnyomatú képpel és képmelléklettel. - - H. Gróf Vay Péter: Kelet császárai és császárságai. 17 színes műlappal, 50 műmelléklettel 
és 86 szövegképpel. TIT. Márki Sándor: I. Fei-encz József, Magyarország királya. Számos egykorú rajzzal, képmelléklettel és hasonmással IV. Vezér¬ 
csillagok. Velős mondatok és költői gondolatok hazai és külföldi remekirók műveiből. 

A megfejtések beküldésének határideje január 20. 
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öngyilkos szándékokkal megy a víz felé, a hol 
meglát egy asszonyt, a ki nyomora miatt el akarja 
emészteni magát és gyeimekét. Kivallatja, hát 
özvegy, a míg a férje élt, volt jó állása neki is, 
férjének is, de mikor a férje meghalt, kitették ó't 
is a helyéből, mert férfi nélkül nem vehették 
hasznát. A dolog vége, hogy a szamár ember meg¬ 
kapja ezt az állást, ( a melyhez nem kell ész és 
elveszi az özvegyet, így minden rendbe jön. A fő¬ 
ispán halála hirét hallják a megyei urak, nosza 
kezdik csepülni, szidni, — de azonnal fordítanak 
a köpönyegen, mikor megtudják, hogy nem halt 
meg, sőt jobban van. A parasztember, mikor nagy¬ 
beteg, szép pár ökröt igér a doktornak a gyógyí¬ 
tásért, de mire felgyógyul, mind lealkussza az 
ajándékot s mire kikerül a kórházból, mindössze 
a tiszteletét küldi a doktornak. Effélék mind a 
Jakab Ödön témái, nem rejtenek nagyobb lelki 
komplikácziókat, — egy alapjáben véve nyugodt 
lelki életet élő, józan itéletü, a világ sorát egy¬ 
szerűnek látó ember gondolkodását árulják el, a 
ki nem akar sem megdöbbenteni rendkívüli dol¬ 
gokkal, sem mély lelki bonyodalmakba vinni, -
csak épen meg akarja mutatni, milyennek látja ő 
a világot. Mindennapi embereket rajzol a maguk 
szűkkörü, mindennapi életével, a kikkel nem tör¬ 
ténik semmi különös dolog, de nekik ezek a min¬ 
dennapi kicsinyes dolgok az életük. A történetek 
kereken, nagyon áttetsző és egyszerű kompoziczió-
val vannak megszerkesztve s folyamatosan, min¬ 
dennemű hirtelen fordulatok nélkül kidolgozva. 
Jakab Ödön tisztes irói pályáján sok rokonszen¬ 
vező olvasót szerzett magának, —- ezek szívesen 
fogják fogadni új novellás könyvét is. 

British India. Vojnich Oszkár szenvedélyes 
utazó; hatalma alá esett ő is, mint angolok,1 

francziák. németek nagyon sokan, magyarok azon¬ 
ban vajmi kevesen az exotikus vidékek különös 
varázsának, a mely vissza-visszahívj a a lelket a 
maga birodalmába s nem engedi soha, hogy tel¬ 
jesen elforduljon tőle. Most már a második köny¬ 
vet adja ki utazásairól, melyeket 1911-ben a ke¬ 
letindiai britt gyarmatokon, leginkább Bombay 
környékén, a hollandi gyarmat-szigeteken és Siam-
ban tett A vidékek, melyeken járt, nem ismeret¬ 
lenek az irodalomban, számtalan leírás jelent már 
meg róluk, Vojnich Oszkár könyve mégis érdekes 
és sok újat tartalmaz, mert nem az útszéli, képes 
levelezőlapszerű érdekességeket írja le, hanem okos 
megfigyelő szemmel jár a világban, a maga szemé¬ 
vel, elfogulatlanul néz mindent s a miről be¬ 
számol, azon megérzik, hogy csakugyan mind a 

saját élménye, benyomása és megfigyelése. Tájkép, 
vadászkaland, az exotikus népek s az európai 
gyarmatosok életéből vett megfigyelés váltakozik gaz¬ 
dasági, kulturális és társadalmi rajzokkal, — mind 
egy nagyon művelt, elmés és jószemű ember 
szemüvegén keresztül tekintve. A könyv a legér¬ 
dekesebb magyar utazási könyvek egyike, a me¬ 
lyeket az utóbbi években olvastunk. Sok szép kép 
is van benne, melyek arra vallanak, hogy a könyv 
irója fényképezó'nek ép oly jó megfigyelésű, mint 
írónak. 

A nő és a kígyó. Drasclie-Lázár Alfréd novel¬ 
lás könyvének a czíme ez. Huszonegy novella van 
benne, valamennyi egy hangnemből: vidám, mu¬ 
lattató hangú társasági történetek, a melyekkel 
szerzőjük nem akar egyebet, mint az olvasónak 
néhány óráját kellemesen kitölteni. Nem keres 
művészi mélységeket, nem akar lelki bonyodalmak 
megragadó rajzával új megismeréseket adni s a 
fantázia merész játékaival sem bűvöl el. A szerep, 
a melyet szánt magának, a könnyed, elmés, vi-
lágfias társasági ember szerepe, a ki a maga társa¬ 
ságának érdeklődése köréből veszi el mondani¬ 
valóit és a könnyed beszélgetés módján is mondja 
el, a nélkül, hogy több figyelmet követelne magá¬ 
nak, mint a mennyi az ilyen szórakoztató el¬ 
beszélőt megilleti. Ebben a modorban igen ügyes 
is, sohasem lép túl a magaszabta határvonalon, 
nincs benne semminemű nagyzolás vagy affektá-
czió, megvan benne a jól nevelt és a társaságban 
forgolódni tudó emberek jóleső szerénysége, a 
melylyel már az első szótól fogva fel tudják kel¬ 
teni a rokonszenvet önmaguk és mondanivalójuk 
számára. Egy érdekes, gáláns kaland, valami furcsa 
helyzet, a melybe valaha valaki került, egy kis 
malicziózus csúfolódás egy s más gyakran elő¬ 
forduló emberi gyarlóság ellen, — ennyi a novel¬ 
lák tartalma. A ki nagyképűség nélkül, tisztán a 
szórakozás igényével nyúl hozzájuk, az megtalálja 
bennük, a mit keresett. 

A «Jó Pajtásn, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja újévi számába, mely a 
szokottnál jóval nagyobb terjedelemben és bővebb 
tartalommal jelent meg, Endrödi Sándor irt ver¬ 
set, Zuboly két érdekes régi levelet közöl: az 
egyiket Kossuth Lajosné irta leányának, a mási¬ 
kat ugyancsak leányának irta Szemere Bertalan. 
Sebők Zsigmond új Dörmögő-cziklust kezd Dör-
mögö úr és Karancs Peti czímmel, Szemere György 
szép mesét mond, Benedek bársi szép verset irt, 
Zsiga bá esi 'kedves mókát, Rákosi Viktor ívj re¬ 
gényének közlésébe kezd bele Kisbürgözdlöl Va-

terlóig czímmel. A rejtvények, szerkesztői üzene¬ 
tek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A «Jó 
Pajíásv-t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési 
ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, 
egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal 
(IV. kér. Egyetem-utcza 4) 

Új könyvek. 
Messze van odáig. Elbeszélések, irta Gárdonyi 

Géza, Budapest, Singer és Wolfner; ára 4 korona. 
Délibáb. Elbeszélések, irta Jakab Ödön. Buda¬ 

pest, Franklin-Társulat; ára 4 korona. 
British India, Burma, a maláji félsziget és 

Siarr. Útirajzok, irta Vojnich Oszkár. Budapest, 
Singer és Wolfner; ára 6 korona. 

A nő és a kígyó és egyéb elbeszélések. Irta 
Prasche-Lázár Alfréd. Budapest, Bózsavölgyi és 
társa; ára 3'80 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : SZÁVITS SÍN-

DOB földbirtokos, törvényhatósági bizottsági tag, 
negyvennyolczas honvéd, 82 éves korában Duna-
pentelén. — Idősbb DEMETER LŐBINCZ, magyarzsá-
kodi unitárus lelkész, volt negyvennyolczas honvéd¬ 
őrmester, 85 éves korában Nagysolymoson. 
DBÁVECZKY JÁNOS 1848—49-iki honvédhadnagy, a 
ki tizenkilencz ütközetben vett részt, Egyházas-
báston. - - HÜBNEE JÁNOS apostoli főjegyző, a pápa 
házi papja, az esztergomi főkáptalan házi papja, 
aranymisés áldozópap, 77 éves korában Eszter¬ 
gomban. - Kazinczi és alsóregmeczi KAZINCZY 
BÉLA nyűg, pénzügyi tanácsos, kataszteri fölügyelő, 
76 éves korában Debreczenben. — JUEENÁK SÁNDOR 
földbirtokos, 74 éves korában Budapesten. — Idősb 
DÖMÖTÖB BEBTALAN református lelkész, 68 éves 
korában Tasson. — Guótfalvi GUÓTH SÁNDOB, 62 éves 
korában Czegléden. — RÉTHLY ALAJOS, a dunai gőz¬ 
hajós-társaság nyűg. kapitánya, 67 éves korában 
Solymáron. — FISCHEB BÉLA, a Magyar Villamos 
Részvénytársaság vezérigazgatója, 64 éves korá¬ 
ban, - - Varsányi SZAKÁCH JÓZSEF földbirtokos. 65 
éves korában Bölcskén. — LAPOSÁN LÁSZLÓ csendőr¬ 
őrnagy Budapesten. ÁBONYI-FARKAB LÁSZLÓ 
pénzügyi fogalmazó Budapesten. - - Szentviszlói 
DESEŐ LAJOS magyar királyi nyűg. honvédőrnagy, 
a Ferencz József-rend lovagja Budapesten. — Béla¬ 
házi BAIÍTAL SZILÁBD m. kir. honvédhelyőrségi kór¬ 
házi lelkész, pápai káplán, a koronás arany érdem-
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PAPEK JÓZSEF 
böröndös és finom bőráru-gyártó, Bpest, Bákóezi-út 11. 

NAGYON 
ÉRDEKES J)íÉZŐ.SZEKRÉi\Y 
mecbanikii f'iiviltoítmtá ü l . Hozzá 50 na¬ 
gyon pik&Dl fényképfalTétel ingyen. A k>'pek 
— u üve^ erősnéíje folytáa — nagyon szé¬ 
pen ét plasztikusan jőnn. k el', és e?t a pa-
no amit, mechanikai képváltoztataiial, pi¬ 
kantériája miatt -Z urak szivenen TÍsiiolják. 
Egy komplett panoráma 50 fényképpel csak 
kor. 3-50. Egyedüli szétküldés utánféttel 
• . SWOBOOA, Wien III. Hiesaaasse 13-232. 

A vilagiuru • Ouoloj'-parlumok Uuuape.Meu kap¬ 
hatók a következő cs. és kir. udvari illatszer-
üzletekben és drogériákban : Müller J. !•., IV.' 
Koronaherczeg-utczaS., Vettess!Sándor, IV.. Kris¬ 
tóf-tér 8.. Molnár és Moser, IV., Kuronaherczeg-
uliv.ii 11., Lueff Sándor, IV., Váczi-utcza 9., Lányi 
Péter P l , IV., Koronaherczeg-utcza 10., Lux 
• Mihály, IV., Muzeum-körut 5., stb. stb. « 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és főüzlet: 
VIILBitms!(-D.85. 
Telefon: József 2—37 

A főváros első és legrégibb 
csípketisztltó, vegy tisztító 

és kelmefestő gyári intézete. 
Fiókok: XI., 75-ntcza 27. IV., Eskü-út 6. V., Keeskeméti-

ntcza 14. V.. Harminczad-n. 4. VI, Teriz-körút 
39. VI., Andrássy-út 16. VIII., József-kőrút 2. 

Del! és Keluessy 
éttériueL (Dunapart-korzó). 

Van szerencsénk igrn tisztelt vendégeink ezives figyelmét 
az njonnan átalakított éttermeinkre felhívni, melyek 
továbbra is elismert szol d a apón fognak vezettetni. 
Szeparék, kisebb és nagyobb báli htlyisÉgek. Hnzonkívfili 
rendelések, ngy mint eddig, a legpontosabban eszközölt tnek. 
DÉLUTÁN FI V E 
D ;l után és este 
Quar tett-zene! 

O'CLOCK TEA. 
Szíves pártfogást kér 

DELI ÉS KEDVESSY 
tulajdonosok. 

Sárga János 
császár és királyi udvari szállító 

ekiserési e» műötvös 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezústnemü 
és iparművészeti tárgyak 

beszerzési forrása. 
Legdlvatoubb 

karperec* órával. 
Készpénz és angol rendsz. 

részletfizetésre is. 
l karátos arany 90 K. 

Budapest, IV., Kigyó-tér 5. és vidékre választékot küidi " • " h«™ui««-28 • KolOKVár, MáÍYáS király-tér Í3 . Árjegyzék ingyen. 
Ezüst bőrszíjjal ____ 16 i 
Aczél • _ 14 i 

NUTH KAROLY 
Cs. és ktr. fensége 
József főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, VE kér., Garay-ntcza 10. 
Központi TÍZ-, líg-és góifiitések. légszesz és viiTuetékek, csatornázások, 
szellőztetések, szivattyúk, vizerómfivi emelőgépek atb. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

kereszt tulajdonosa Budapesten. — Gátfalvi EÉTHT 
LAJOS királyi tanácsos, nyűg. tanfelügyelő, minisz¬ 
teri osztálytanácsos, több egyesület elnöke, 73 éves 
korában Budapesten. - - KJspalugyai és bodófalvi 
dr. PALDGÍAY OSZKÁR, a kassa-oderbergi vasút ke¬ 
reskedelmi szakosztályának segédtitkára, 38 éves 
korában Budapesten. — SINATBEBOEB FERI 15 éves 
reáliskolai tanuló Budapesten. — BÚZÁS JENŐ köz¬ 
ségi tanító, 26 éves korában Koháryszentló'rincz 
községben. 

Özv. FOGL DÁVIDNÉ, szül. Kaun Mária 90 óves 
korában Budapesten. —Özv. ZICHY GÁBORNÉgróf-né. 
szül. Vittinghoff-Schell Zsófia bárónő, Komárom-
Szentpéteren, 88 éves korában. - - Özv. SZÉLI, 
GYÖRGYNÉ, szül. Andrássy Anna, néhai Széli György 
nyűg. makói polgármester és 48-as honvódfőhad-
nagy özvegye Makón, 83 éves korában. - - Özv. 
RIPKA ANTALNÉ, szül. Skalka Mária, 70 éves korá¬ 
ban Sopronban. - - Özv. JÁMBOB SÁNDORNÉ, szül. 
szenttamási Babos Elleonóra Mária, 65 éves korában 
Budapesten. — Özv. géresi BALOGH ISTVÁNNÉ, szül. 
kászonjakabfalvi László Anna, a H oszt. Erzsé¬ 
bet-rend tulajdonosa, a pesti jótékony nőegyesület 
volt helyettes elnöke, 91 éves korában Budapes¬ 
ten. — RÉVÉSZ LAJOSNÉ, szül. Boek Ilona, 48 éves 
korában Budapesten. - - HORVÁTH FERENCZNB szül. 
Szádeezky Julianna, néhai Horváth Ferencz negy¬ 
vennyolczas honvédhuszárőrnagy özvegye Buda¬ 
pesten. — Özv. törökőri APATICZKY SÁNDORNÉ dr.-né, 
szül Holzer Borbála, 76 éves korában Budapes¬ 
ten. — Özv. BEHGL LAJOSNÉ, szül. Kánitz Berta, 52 
éves korában Budapesten. - - HAMRÁK ADOLPNÉ, 
szül. Hahn Janka, 40 éves korában Bolhán. -
Ifjabb JAKABFFY KÁROLYNÉ, szüL Basylides Zsuzsanna, 
Jakabffy Károly igazságügyminiszteri tisztviselő fe¬ 
lesége, 30 éves korában Budapesten. — Özv. SZIL-
BÉR ÁRMINNÉ, szüL Ferenczy Júlia Budapesten. -
MEDVIGY MARGITKA, Medvigy Gábor és neje, szül. 
Hlatky Margit öt éves leánykája Nagyváradon. 

EGYVELEG. 
*A legmagasabb czement-torony. A czement 

hazájában, Angliában egy Petersen nevű építész 
volt az, a ki egész épületeket tiszta czementből 
emelt. Akkor mosolyogtak rajta, de ő, hogy be¬ 
bizonyítsa a czement nagy jövőjét, ebből az anyag¬ 
ból. Soethampton mellett egy 100 méter magas 
tornyot építetett ezelőtt 40 évvel. A torony ma 
szilárdabb, mint valaha és egyúttal — sírboltja is 
Petersennek. 

is mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint 
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpfercli 
liliomtej-szappan. Védjegye -Steckenpferdi, készíti 
Bergmann & Co. ozég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló-
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle iManerai 
Illlomtej-krém fehér e; finom n«; kezek megóvá¬ 
sára, <mnek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

mindenfelé. 

TATRALOMNICZ 
Télisport szezon: 
Deczember 15-töl február 28 lg. 

A legszebb bob-, ródli- és 
ski]>íilv;i új felvonóval, posta-, 
távirda-, telefon, vasút- és vil¬ 
lamos-állomás. Összekötetés 

Prospektust ingyen és bérmentve. 

SZOIOOLTVANY 
(AMINT AMEMIKM Q EUROrVU 

SIMA ÜOTÖKEltn 

SZŐLŐVESSZŐ 
MBCnjÉBBÖl 

OtCSdTjUtAK MEUfTT ELADÁSRA MŰTŐI 
HÖLOŰNK 

fiADAGONYVIDÉKl SZÖLŰTíLEP 
Ktzei-aseoe 

TAPO LCZA. ( ZALA M.) 

D r . Miszné szabadalmazott halc ontnélküli fűzője 
páratlanul pKsztikus alakot &d, s emellett kényelmes, 
exészsígos, könnyed mo/gáet, lia lék. nyságot biztonit. 
i gyszerűbb ás legdíszesebb kiviielbeu egyaránt kizá¬ 
rólag inertek ntan kés ül. smertető árjegyzéket "ij-
talanul küld dr. Miszné fözőterme, Budapest IV., 
Váczi-utcza 7. I. emelet. 

Te l je sen díjtalanul kapja meg mindenki az 
összes c?ipA és bfirkereskedésbeu a müvészieEen ki¬ 
állított «B(írson» fali naptárt, amelyeket a «Berpon» 
gnmmisarok gyárosai tisztelt vevőiknek újévi ajándé¬ 
kul felajánlanak. 

A v i lághírű «Guel<ly> parfüm diszkréten elő¬ 
kelő illatában rejlik az a páratlan siker, a melylyel 
ez a híres párisi készítmény a legmagasabb kő ókét 
is meghódította. Felhívjuk olvasóink ügyeimét a mai 
számunkban megjelent hirdetésre, melyben azon CB. 
és kir. udvari illatszerkereskedések M vaunak sorolva, 
a hol a kiváló <Queldy> parfüm kapható. 

SAKKJÁTÉK. 
2830. számú feladvány Friss Ottótól, Hannover. 

BOTÉT. 
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VII.AIIIIH. 

Szerkesztői üzenetek. 
689. sz. előfizető. Ha a beküldött dolgozat jó, nem 

nézzük hogy rendes munkatárs-e a szerzője. Ha né¬ 
zetünk szerint rossz : nem fogadjuk el senkitől. 

Hóka lovam. Arany János népdalát más szavakkal 
átírni, üres frázisokkal fölhigitani igazán nem nagy 
mesterség. 

Galambok szállnak. Csupa útszéli közhely ; hervadt 
virágokból ügyetlen kézzel font koszorú. 

Búcsú. Szentimentális és üres, a nagy szavalásnak 
nincs semmi magva. 

Lili ajtója előtt. Levél. stb. Lapos és semmit¬ 
mondó versek, — sajnos, épen az a fajta a legsza-
porább minden versfajta között. 

A vészmadár. Fantasztikus történet akarna lenni, 
de csak zavaros és homályos. A fantasztikumhoz első 
sorban fantázia kell. 

Vil&gos indul és a harmadik lépégre mattot ad. 

2820. számú feladvány megfejtése Pauly v.-től 
Világot Sötét. Világot. o. Sötét. 

1. e7-o8B . _ Bh4xh3 (a, i) l Bh4»g4 
í. Bc8-d8 . . Bu3-d3 2. Bc8-e8 — Bg4-e* 
3. Bd8xd3 stb. 3. Be8»e4 stb. 

1. llht.hr. 
2. Bo8-f8 Bh5-f6 
3. BfSxfö stb. 

Holye .cn fejtették meg t Merényi Lajos. — Oeilt 
József és Htark Vilmos. — A tSudapetti Sakk-kört. — 
A tBudapeiti III. kér. Sakk-kör>. — Ludanyi Antal. — 
Wysohogrod PaL - Beér Mór. - Gottléb István (Budapett) 
Németh Péter (Ciongor). — Kintzig .Róbert (tokért). — 
Müller Nándor f N:ombathrly). — Hoffbauer Antal (Lifot-
vár). — Szabó János (Bakony-SteiUUutló). — A «Uyórí 
Sakk-kar*. — Székely Jenő. — Mészey József (Oyör). — 
A tZborii T Arimkor t. — A lA'ulocnat Kotíwltinu Aon. — 
Veöieos Miklós (Zircz). — It). Unbay .Bertalan (Hodtdi-
ujlok). — A tíhmajöldvdrí Egyenlöteyt kórt (Dunafoldvár). 
Baroga Mihály (Uihanulxan). — Csolnoki látván (Ha]du-
haáhataj. — A iLeibiezi Oatdaiági Katzmó* (Leibiczj. — 
Luatyik János és özivák János (Alberti-Irta). — tC$e*geri 
Catnnót (Cienger). — Király Mihály (üetita). — Kunz 
Rezső (Temerrékat). — Budai Sokkoló Tániuág (HudapettJ. — 
Patkó Imre (Talpai). 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható ásványrízkereskedésekben és opui II JFQ ÁPnQT S«toy»-L!p<ic« Salv»torforrá»-vaUalat, 
gyógyszertárakban. OUnULI tO AÜUO l B»d»p»st. V., Rudolf-rakpart 8. 

- I I 

AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK 
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA 

cementfalazótégla-Kyártó gépek, cementfedö-
cserép-gjartó gépek, betonfirtömb-gyártó | 
gépek. — Formák csatornázási-, vízveze¬ 
ték- és alagciövek. betoncölopök, lépcső¬ 
fokok, határkövek stb. gyártáBára. — Kő-
insók, hengerművek, betonkeverők, 

padlóUpsaj tolók. 

Dr. 6ASPABY & Comp. GÉPGYÁRA 
M ARKR ANST ADT Leipzig mellett 
• Kérjük gyárunkat meglátogatni. 4fc 

228. gzámu brosúra ingjén. *•' 

MARGIT 
J ^ r - M . f/yógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, .belek, Lngyholyag l különösen a 
légmöíiervek huratos bántalmainál igen jó ha-
t»iu még akkor is, ha vérmoek e««te forog fenn. 
Mogrendelhetö: EDESKUTT L.-nál Budapesten 

és a forrás kezetösétténél Monkaoson. 

TÁTJMFŰiO 
TÉLI GYÓGYHELY. 

TÉLI SPORT = 
REMEKTEÜ KLÍMA. 

|m.BOBPflLY«.KORCSOLYAPALíA 
Téli idény; , 

DECEMBER-MARCZIUS 
Prospektust Küld 
,ND HOTEL KJ" 

G/erravaÜQi 
ki na bora vassal 

Hyíjienlkus kiállítás 19O6. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Krösltőszer gyengélkedők, vérszegények 
és labbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg* 

erősítő és vérjavltó szer. 
Kitűnő iz. 7000-nél több orvon vélemény. 

J. Serrayallo, av.ui& Trieste-Barcok Vásárolható a 
H Ü 

_ _ irakban féllitere* üvegekben, 
teres üvegekben K 4.80. ^ ^ ^ _ _ _ 
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fliWimillIIUIIiH 

Illillll 11 
A modern tudomány vív¬ 
mánya! Ártalmatlan anya¬ 
gokból készül. 
Japán eljárás szerint. 

Krém ára K 1'5O. ÁPOL! SZÉPÍTI FIATALÍT: Púder ára 2 korona. 
Az arcbó'r pár nap alatt leheletszerű finomságot kap, az arcráncok megszűnnek, a teint tisztátlanságai eltűnnek. Minden eddigi készítményt túlszárnyal. 

FŐRAKTÁR: TÖRÖK JÓZSEF GYÓGYSZERTÁRA, BUDAPEST, VI. KÉR., KIRÁLY-UTCZA 12. SZ. 

Amerika és Európa modern 
hölgyei csak ezen arcápoló 
szereket használják. 

Hatása csodás. 

emek kivitel 

zaihoz áj 

ÍK 
R K i m 

aUrárV«gy«tftt 
macisén ^,0! Budop r̂ 

ORSZÁGOS 

(Rózsavölgyi és Társa-féle 

Bpest, IV., Sütő-u. 6/V., félem. 
4 kor. havi előfizetésért Q kor. havi előfizetésért 

hetenkint 8 k o t t a . <* hetenkint 6 k o t t a . 
Minden újdonság azonnal kapható ! 

Házhoz Is szállítjuk! Kölcsönöz vidékre is 
Tessék tájékoztatót kérni! 

BendeleseKnéi szíves¬ 
kedjék lapnnkra hivat¬ 

kozói 

' * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Aiumíníum Társaság 
(Ocsterreichische Alumínium - Gesellschatl) 
Központ \\lfí^r\ Lerakat 
Karntnerstr. 28. W11^1 !. WoUzeile 18. 

I 
Nagy képes 
árjegyzék ingyen. 

1. szám. Főzőedényekről. 
2. szám. Háztartási-, konyha-

" ™ 

és asztali edényekről. :•:• 
3. szám. Utazási- és turista- |$ 

czikkekről. :í: 

l 

Versenyen kívül! 
Nélkülözhetetlenek az én híres faliszfinyegeim kétol¬ 
dalú, nehéz minőségekben sokféle pompás mintával 
és pedig papagály, hattyú, kutyák és menekülő dámvad. 

"•£ Egy ritka alkalmi 
S= vétel folytán ab-
5 bán a kellemes 
o § helyzetben va-
S a gyök, hogy 2 m. 
N- g hosszú és lát) 
" t cm. széles nehéz 
§ •* liánul l takaro-
— «> kát drb—önként 

2 korona 30 fillér 
árban uétkiildjek. Az ismert finom különleges 

Sahara-takaró drb.-ként K 3.50. 

Egész különleges szenzáció 
Az én 2 kg. súlyú, 140 cm. széles, 200 cm. hosszú 

ÉSZAKISARK-TAKARÓIM 
ára darabonként csak K 5-80. 

Egyúttal ajánlom príma Srnyrna-ulánzat-Salon-
szönyegeimet 

140 cm. széles, 200 cm. hoss/u korona 8.— 
lik) . . 250 . . . 1 1 . -
2UO t « 300 « « • 15.— 
250 « . 350 • • t 26.— 
r.gyelö, hasonló anyagból drb.-önként 2 kor. 

Ár és minőség konkurenczia nélkül. Szétküldés utánvéttel 
Nem tetszés esetén becserélem, vapy a pénzt visszaküldőm. 

ÁRÚSZÉTKÜLDÉSI HÁZ GUSTAV STEBN 
vorm. Hand&Is- a. Prodaktivgcsellschafl GÖDING No VI. 

Illusztrált katalógus ingyen és bérmentve, 
l OK.-átvételnél l elegánt clgaratu tíroza Ingyen. 

Az összes 

betegápolás! ci&hefe 
raktára. 

Haskötők, térvkötők művég¬ 
tagok, förcsórharisnyák, vil-
lanygépek és egyéb egészség¬ 

ügyi cikkek i»«o 

Plscher Péter és Társa R.-T. 
••dapest, Kossuth Lajos-utca 6. Telefon 958. 
Alaplttatott 1855. .-. Most megjelent képes árjegyié-

künket kívánatra ingyen és bérmentve küldjük. 

forduljon minden ér¬ 
deklődő, ki súlyt fek¬ 
tet elsőrendű faj¬ 
tiszta anyagra. 

GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 
Setányfák,'dlszoserjé»,tülevelüok,k«ri-
tésnövények, bog-yo^yümölcsüek stu. 

SZŐ LŐ OLTVÁNYOK, 
(I. sima áru) európai és amerikai sima 
gyökeres vesszők. Oktató diszárjeg-yzék 

kívánatra ingyen. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

Rozsnyay vasas ctiina bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, nenrasthenia 
eseteiben. Egy Vi literes 
üveg ára 3.50 korona. 

A Bozsnyay-féle 
vasas china bor 
egyike a legelterjedtebb 
és leghatásosabb gyógy-
boroknak. A külföldi ké¬ 
szítményeket felülmúlja. 
Vérszegényeknek külö¬ 
nösen ajánlható. Kap¬ 
ható minden gyógyszer¬ 
tárban és a készítőnél: 

Rozsnyay Mátyás gyógy¬ 
szertárában Aradon, Sza¬ 
badság-tér. 

• B E R S O N " gnmmisarok 
Különleges g u m m i 
sziüt s bő van 

tartósabb 

'keverékből kú-
nyitva, liouy ez a 

mint a fcör. 

100 gyertyafény erős, óránkénti vil&gitásra 8 5 fil¬ 
lérbe kerül,ninca kacócza, bárhova vihető s semmi 
körülmények között fel nem robbanhat. 

Allondá kiflllls 
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül (OIKTORIH ÉS TÁRJA Epést, 
VIII., kerület, Baross utcia 1. nzáiu. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Magyar ágytól! 
2.8O koronától kezdve 
kg-.-kint. Legelőkelőbb 

beszerzési forrás: 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2. 
Képes árjeíryzék Ing-yen 

és bér mentve. 

Nagy választék 
bel- és külföldi 

Minius Jakab 
tapéta raktáraiban 

Rákóczi-ut 6. 
a Bazár-udvarban. 

A természettudományok 
minden ágának haladá¬ 
sáról népszerűén, cse¬ 
vegő módon tájékoztat a "DARWIN" 

czimü kéthetenkint megjelenő új 
folyóirat. 
Szerkeszti: Dr. Fülöp Zsigmond. 

Előfizetési ára egész évre 10 K. Kérjen mutatványszámot! 
Budapest, VI., Andrássy-út 60. sz. 

NEU 

Az iij ) , B E R S O i l l ( c-nmmlsaroknnlc pontosan 
ohnu n s z í n e é s formája! mint a/ Ön cipője 
liórsarkának, alakjának müvészios kivitelében rend-
Uivill e l e g á n s , minAségn kiváU'mn t a r t ó s és 
pelielykönnyU, 

Ax új „ B E R S O N " aiimn,!*.!-,* „u-ovja d,,,,-
jónok böisarkát az e lférJUléstDl, Hpűjiit allandónn 
elegáns, tököletos formájában tartja mog és iia^y 
rugalmasságánál fogva védi a./. (")n idegei t és há t -
0erincét. 

A szilmns, loljcsen értékt(!.lon versonyi-'yaitiiiány-
naU célja az, hn^y a m i n t á z á s u tánzásáva l i>s 
hasonliangzásn olnovozCssol M t. <•. kiix'insc.et (V-lro-
vezesse. 

A valdidi új | ) B E R S O N " giinunisanik i>:o^aus 
aranydobozba van csomagolva, amelyen a >-M 
n B e r s o n " világosan i>!v;is!mtó. Azonkívül i:iiii'!i>it 
valódi új Bcrson gumnuHai'kun láthaló az itt ábni/nit 
pyi'iri »» _ molyro líiilönós Hgyo-
védjegy "^5sCW^«^" . J4 'p»i f'rditandó. 

Kérjen határozot tan ca.il-is ezzel a véiijcL'yiryel 
ellátott „ B E R S O N " ^uniinisarkot. Csak s a j á i 
cipésze vagy cipökeraskedöje által erüsi-
t e s s e c i p ő s a r k á r a és saját érdekében n ;,:-.:.-•• 
vissza uaindon más gy.irtmányt. 

Bersontnüvek, Budapest, vn. 

feorcsolyafö cs„ A C H I L L E S " 
üób föra 

TÉLI -SPORT. 
üob for'ateiap£i.^Nflgy rajzior R< 

fnáni/ozftaló spoflsíúnRóföl)óI. 
(Ciitólt inclíg spuri bcíüóte, nicllvruucli., üaptó 
SiMtatf rwB. lalJincIcgUöte s t b ".''tjy ^alu>zu 
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VQL6YÍ 
DflVOSl H _ „ 
<rÉSHOCKEY BOTOK.. KOR. 3 -
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6» 
1 -

ROHONCZK „COLUMBU5".Horcsoia,párja K l 
ROHONCZK „flCHILLES>"Uül{aSZlj 

bunimi 
KÜNYŰ 5«R «« 

INM c 
B LJ O 

UTCZA 
T- IV.TO 
O 6ZArt 

•AfiYARHOM ELSŐ. LE6NAQYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ÚRAUZITTE. 
— , . l . - . 1 1 — l ' - . -M— . " ~ 

Jlapirfatott 
V 1847 -

r á * 
,1^-ORAK.EKS2EREK 10-évimtállással 

RÉSZLETFIZETÉSRE 

<aies 
Budapest, TI., Andrássy-ut 2. 

Árlapok díjtalanul l 
Olcsó gyári árak! 
Minőség egyedülálló l 

egyszerű és 
disz és ki¬ 
vitelben. 

új szabadalma¬ 
zott ágyak. 

KERTI BÚTOR 
LÖSZÖRDERÉKALJAK 
GYERMEKKOCSIK fmom kivitelben. 

MÁRYÁKYMOSDÓK angol rendszerű 
SODBONYÁGYBETÉT KÜLÖNLEGESSÉGEK 
DÍSZTÁRGYAK 
FÉMTOILETTEK sib. 
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letinyoh is ápolhatják kezeiket, arczu-
kat és bőrüket valódi Diana¬ 
krém, Diana-szappan és Diana-
púderrel, amióta az 

fillérért kapható. Tömegesen ve¬ 
szik mindenütt a Dianát, mert 
köztudomású, hogy még gyer¬ 
mekek is Diana-szappannal mo-
sakosznak és Diana-krémmel 
ápolják kezeiket. Legények és 
leányok csak Dianát használnak 
a legkisebb falvakban is. Ezelőtt 
mindenki ártalmas glicerin, 
kremzelesz, vazelin, tejkrém¬ 
féléket használt kezeinek és ar-
czának ápolására, most már 50 
fillérért Dianát vesznek. Szeplő 
és pattanás egyedüli ellenszere. 

Mindenütt kapható. Egye¬ 
düli készitő: Erényi Béla Diana¬ 
gyógyszertára, Budapest, VII., 
Károly-körút 5. Postán leg¬ 
kevesebb 3 koronás megren¬ 
deléseket szállítunk. 

Csak 

DIAHAT 
fogadjon el. 

Kinek kell használni 
Erényi Ichtiol Salicilí? 
1. A ki a test bármely részén 

viszketegségben szenved. 
2. A ki a test bármely részén 

börbántalomban szenved. 
3. A ki a test bármely részén 

kipállásban szenved. 
4. A ki a test bármely részén 

izzad. 
5. A ki az arczán, kezén, 

lábán, fején bőrbántalom-
ból kifolyólag viszketés¬ 
ben szenved. 

6. A ki arczán, kezén, lábán, 
fején viszketésből kifolyó¬ 
lag börbánta lomban 
szenved. 

7. A kinek izzad a hónalja. 
8. A kinek izzad a lába. 
Orvosok rendelik kitűnő ered¬ 

ménynyel. 
A kik börviszketegségben szenvednek, 
télen-nyáron, tavaszszal-őszszel E r é n y i - f é l e 

ICHTIOL-SALICIL-t 
használjanak/ 

• Erről a kenőcsről el van ismerve, hogy mint 
egyedüli különlegességi szer a saját nemébén, 
tökéletesen megszünteti néhány heti 
használat után még a legmakacsabb 
börviszketegséget is az egész testén 
és s o h a t ö b b é vissza nem tér. Mindenki, 
aki börviszketegségben szenved, rendeljen Eré¬ 
nyi-féle Ichtiol-Salicilt. Eövid hasz¬ 
nálat után meg fog győződni róla, hogy ennél 
jobb szer betegsége ellen nem létezik. A v a l ó d i 
I cht io l -Sa l i c i l már néhányszori bedörzsölés 
után teljesen megszüntet b ő r r e p e d é s t , 
bőrhámlást, kipállást, test- és 
lábizzadást. Szagtalan és ártal¬ 
m a t l a n szer lévén, a test bármely részén, 
sőt az arczon is használható. 

Kellemesen husit, fájdalmat csillapít, legré¬ 
gibb sebeket is szárit. 

A hol az összes létező szerek eddig nem 
használtak, ott az Erényi-féle Ichtiol-Salicillal 
biztos az eredmény: feldörzsölésnél, viszketeg-
ségnél, bőrbántalmaknál. 

Még 25—30 éves bőrbántalmakat és viszkető 
sebeket is megszüntet: 

Bármitől származó seb vagy kisebesedés és 
feldörzsölés beszáritható és tüzessége rögtön csil¬ 
lapítható. Minden kiütés 8 nap alatt elmúlik, 
bármenynyire torzítja az arczot, kezet vagy a 
test bármely részét. 

Az eredeti «Erényi Ichtiol-
Sal ic i l ) 3 koronás dobozokban csak 
a kizárólagos készítőnél kapható: 

ERÉNYI BÉLA 
DIANA- gyógyszertára, 

Budapest, Károly-körút 5. 
(Postai megrendelések utánvétel 
mellett még aznap szállíttatnak.) 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezett a világ minden részéből. 

Ismeri 
ÖN 

MÁR 
a 

Diana 
grandiózus hatását ? 

Minden egészséges és 

minden beteg 
igazolhatja, hogy az elkép¬ 
zelhető legjobbsikercsakis 

Diana 
használata által érhető el. 

Az égős/ országban mindenütt kapható. 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

Budapest, Kár oly-kör út 5. 

Postán legkevesebb 6 üveg 
szállítható utánvét mellett. 

ülinden üvegnek plombálva kell lenni. 

Egy üveg 
DIANA-

sósborszesz 

Egy nagy üveg 
DIANA-

sósborszesz 

Egy legn. üveg 
DIANA-

sósborszesz 

44 1.20 2.5O 
fillér. korona. korona. 

2. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

HOITSY BUDAPEST, JANUÁR 12. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza II. 
Kiadóhivatal.' IV. Egyetem-uteza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek 

isi \ h ? é s z 

... Félév 
*• \ Negy< 

Egészévre _ „_ 80 korona. A «Vi/<íj;JfróníJc<í»-val 
re . _ _ 1O koronn. negyedévenként l koronával 

Negyedévre - 5 koronn. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

CARLÓ CIGNANI FESTMÉNYE : JÓZSEF ÉS PUTIFÁRNÉ. 
• A bárok festészeti czímü ezikkhez. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-uteza 4. szám. 


